ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-QUATRE DE
SETEMBRE DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 24 de setembre dos mil dotze
Quan són les 20:00 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Primer tinent d'alcalde
Sr.
Manel Escobar Yegua
Segon tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela
Tercer tinent d’alcalde
Sr.
Ángel Tarrero González
Quart tinent d’alcalde
Sr.
Marc Danés i Zurdo
Cinquè tinent d’alcalde
Sr.
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sisè tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Useros i Moyano
Setè tinent d’alcalde
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
Regidor
Sra. Anna Jorquera i Navarro
Regidora
Sr.
Ambrosio Martínez i Olivares
Regidor
Sr.
Carlos López Expósito
Regidor
Sr.
Carles Ferrer Casademont
Regidor
Sra. Imma Carrion Ferrer
Regidora
Sr.
Francisco Martínez Pérez
Regidor
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
Regidora
Sr.
David Beltran Blanco
Regidor
Sra. Francisca Martin Mendoza
Regidora
Sr.
Francesc Giner i Ballesta
Regidor
Sra. Ma. Àngels Arjona Crusellas
Regidora
Són absents havent excusat la seva absència:
Sra. Magda Casamitjana Aguilà

Regidora

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Senyora Ma. Teresa Sánchez Luna

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.

01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
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−

Ordinària del 27 d’agost de 2012

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Informa que, com ja s’ha comentat a la junta de portaveus, ja han quedat
esmenades un parell d’errades que s’han detectat.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
de la sessió anterior, tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Informa de les dades estadístiques següents:
Població: La població actual del municipi està en 19.988 habitants, 10.019 homes i 9.969
dones.
Dades de l’ocupació: L’atur del mes de juliol, que correspon a les últimes dades que tenim
de l’atur ens situen en 1.188 persones, 11 persones menys aturades que el mes anterior.
Decrets: Els decrets fins el 22 de setembre són del 2.155 al 2.333. Se n’han signat 178, de
contingut econòmic 43, de contingut urbanístic 35 i de contingut general 100.
Reunions de treball, visites i actes a Roses fins el 22 de setembre:
Reunions de treball:
-

El Consell Executiu del Port de Roses i PRODER, Junta de Govern Local, una mesa de
contractació, una gerència urbanisme i una gerència de Port de Roses,
Reunió amb integrants de l’Associació de Carnaval, pel tema de barraques. Una reunió
que van tenir amb diferents empresaris.
Reunió amb el Sr. Jordi Nicolau, director territorial de la Caixa a tot Catalunya.
Reunió amb el Sr. Joan Godo, director de la piscina municipal i amb la directora del Parc
Natural del Cap de Creus, senyora Victòria Riera.

Visites:
−
−

Va assistir a un dinar ofert a la gent del FITAG (FIRA INTERNACIONAL TEATRE
AMATEUR DE GIRONA), a la gent del teatre amateur, un grup de teatre madrileny
integrat per aficionats, la majoria o tots de procedència sudamericana.
Trobada amb el president de la SUF, senyor Compte

Actes:
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−
−
−
−

Ha assistit al Festival d’Humor de la Lluita Contra la Leucèmia
Ha fet diferents casaments civils
Presentació del programa del Teatre Municipal,.
Presentació del campionat de vela de la classe C-Làsser Master i a l’entrega de trofeus
del campionat de rem.

Reunions de treball, visites i actes fora de Roses fins el 22 de setembre:
Reunions de treball:
-

Reunió a la Diputació amb el senyor Miquel Calm, responsable de Medi Ambient de la
Diputació.
Reunió a la Generalitat, a Barcelona, amb la senyora Dolors Rodríguez.
Reunió amb el Secretari General d’Urbanisme i el Director General d’Urbanisme.
Reunions del Consorci de la Costa Brava
Reunió amb l’alcalde de Girona, senyor Carles Puigdemont

Actes fora de Roses:
-

A Sant Quirze de Colera, en representació de l’Ajuntament, en una exposició d’En Joan
Comella.
A Barcelona, que en aquest cas no hi va anar ell personalment, sinó el senyor Marc
Danés, a la presentació del Pacte Nacional Contra la Pobresa i, tot seguit, demana al
regidor que informi d’aquest acte.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR DE CULTURA
Sr. Marc Danés.- Informa que, dimecres passat, en el Palau de la Generalitat es va aprovar
les bases del pacte per la lluita contra la pobresa a Catalunya i, possiblement, ja han pogut
llegir alguna cosa a la premsa. És un document de base que era un manament del
Parlament que va fer el Govern de la Generalitat en el qual, tant el Govern com diverses
institucions i diverses entitats: Càrites: Creu Roja, Banc d’Aliments o Arrels, han fet un
document de base per tal de lluitar per tot això que tenim a sobre i per tota la pobresa que
se’ns està acumulant i veure de quina manera podem ajudar millor.
Dóna un parell de dades, per tal que els presents vegin com està la situació a Catalunya. A
Catalunya, aquest any 2012, hi ha 300.000 famílies que necessiten aliments i actualment hi
ha 30 desnonaments diaris. Són dades que ha donat Creu Roja i, per tant, donen vista de la
magnitud de la tragèdia.
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03.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 2240/07.09.12, DE DATA 04 DE
SETEMBRE DE 2012 PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL DE
COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
FITAG ALS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA
El Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor de Cultura, presenta al Ple lal proposta del tenor literal
següent:
Identificació de l’expedient
Proposta del regidor de Cultura relativa a la ratificació de la resolució d’alcaldia núm.
2240/07.09.12, de data 04 de setembre de 2012, per la qual s’ha aprovat el següent acord:
“Antecedents
1. En data 20 de juliol de 2012 (RE: 10408) la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de
Girona tramet un escrit en què informa que promou i organitza el festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona (FITAG), que enguany arriba a dotzena edició i que tindrà lloc
els darrers dies del mes d’agost de 2012.
2. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) és un esdeveniment
cultural organitzat per la Diputació de Girona que constitueix un important aparador de
propostes de teatre amateur català i internacional, alhora que exerceix de motor de
creativitat que dinamitza i posa en valor el teatre no professional que es fa a les nostres
comarques.
3. L'objectiu del festival és continuar programant el millor teatre amateur que es fa arreu de
les nostres viles i pobles. Per això coprodueix i ajuda a tirar endavant projectes que facin
pujar el llistó del risc i de la qualitat, i segueix propiciant l'intercanvi i el diàleg per tal de
fomentar l'amistat i exportar teatre fora del nostre àmbit més proper.
4. L’Ajuntament de Roses té la voluntat de col·laborar en les iniciatives de promoció de la
cultura, en general, i del teatre, en particular. El Fitag als municipis acull companyies
locals, nacionals i internacionals a la ciutat de Girona durant l’última setmana d’agost i
proposa estendre aquesta manifestació artística al conjunt de la demarcació.
5. El present protocol de col·laboració entre la Fundació la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag als
municipis de la demarcació de Girona per l’any 2012, contempla els mateixos pactes
que els del protocol per a l’any 2011, acordada la seva aprovació mitjançant resolució
de l’alcaldia de data 26 de maig de 2011 i ratificada pel Ple de l’Ajuntament de Roses a
la sessió extraordinària del dia 25 de juliol de 2011.
6. En el marc d’aquest protocol de col·laboració, la Fundació Casa de Cultura es
compromet a dur a Roses obres de teatre amateur internacionals representades per
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grups de qualitat, ja seleccionades per la direcció del festival. Així mateix, confeccionarà
el programa i seleccionarà els grups que, per les seves característiques tècniques i el
seu nivell artístic, formaran part del projecte Fitag als municipis.
La direcció del Festival consensuarà amb els responsables de l’Ajuntament els grups
que hi podran actuar i la data de l’actuació, que serà sempre dins de les dates de
celebració del FITAG.
La Fundació assumeix les despeses de desplaçament dels grups a les diferents
poblacions i les despeses de la producció tècnica de l’espectacle que presentin. Els
grups aniran acompanyats per un intèrpret o guia per facilitar la relació amb el personal
de cada localitat i la Fundació també assumeix l’assegurança mèdica dels participants en
els seus desplaçaments.
El FITAG inclourà el Fitag als municipis a tots els elements de difusió i publicitat del
festival i facilitarà a l’Ajuntament cartells i programes genèrics per tal que es puguin
completar amb la informació d’actuació al municipi.
7. Per la seva part, l’Ajuntament de Roses es compromet a posar a disposició del grup
internacional que aculli un teatre o espai escènic amb l’equipament tècnic i el personal
tècnic adients per a una companyia amateur.
A més a més, l’Ajuntament farà una aportació econòmica de mil euros (1.000,00 €) a la
Fundació Casa de Cultura de Girona per cobrir part de les despeses dels
desplaçaments, allotjaments i producció tècnica del projecte Fitag als municipis. També
assumirà les despeses d’un àpat per als components del grup acollit.
L’Ajuntament farà difusió de l’actuació pels seus canals habituals (agendes culturals,
pàgines web municipals, etc.).
L’Ajuntament posarà en contacte els grups de Roses amb el grup internacional acollit per
fomentar l’intercanvi de coneixements i facilitar la circulació de les companyies arreu.
8. El protocol de col·laboració tindrà una vigència d’un any, a partir de la data de la seva
signatura.
9. El protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag als municipis figura a
l’expedient.
10. En data 8 d’agost de 2012, el Tècnic Dinamitzador d’Activitats-Cultura ha informat
favorablement la present proposta.
11. Els Serveis Jurídics de la corporació han informat favorablement el protocol de
col·laboració obrant a l’expedient.
Fonaments de dret
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-

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

-

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

Proposta de resolució
Per tot això, es proposa a l’alcaldia:
1.- Aprovar el protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag als municipis de
la demarcació de Girona.
2.- Aprovar la despesa total de mil tres-cents euros (1.300,00 €) dels quals, mil euros
(1.000,00 €) corresponen a l’aportació econòmica a les despeses dels desplaçaments,
allotjaments i producció tècnica del projecte a imputar a l’aplicació pressupostària 12 40
3350 22690 Programació i activitats Teatre. Els tres-cents euros (300,00 €) restants
corresponen a la despesa estimada d’un àpat per als components del grup acollit a imputar
a l’aplicació pressupostària 12 10 9122 22601 Atencions Protocol·làries.
3.- Notificar el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona, així
com a la Direcció General de l’Administració Local, juntament amb una còpia del conveni.
4.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
5.- Ratificar aquest acord pel proper Ple que se celebri. “
En data 17 de setembre de 2012, la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
A proposta del Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor de Cultura, el Ple de la corporació adopta el
següent
ACORD:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 2240/07.09.12, de data 04 de setembre de
2012 per la qual es va aprovar el protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura
de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag
als municipis de la demarcació de Girona.
SEGON.- Notificar aquest acord a la la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i
a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació, juntament
amb una còpia del protocol de col·laboració.
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TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció d’aquesta corporació.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- Explica que, com ja s’ha dit, és una col·laboració amb la Casa de Cultura,
dins del Festival de Teatre Internacional Amateur que es fa a la ciutat de Girona. Roses,
som un dels municipis, l’únic en aquest cas, de la comarca de l’Alt Empordà, que, d’alguna
manera, col·laborem, cedint les instal·lacions, perquè un grup, en aquest cas, com molt bé
ha dit l’alcalde, resident a Madrid, però amb els seus integrants de diferents països
llatinoamericans, hagin pogut celebrar i presentar en el nostre municipi la seva obra i la
seva manera de treballar.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PSC
Sra. Imma Carrión.- Explica que el Grup Municipal Socialista està d’acord en col·laborar amb
els municipis en el Projecte FITAG (Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona) en
els municipis, doncs suposa una major difusió del teatre amateur a les nostres comarques,
però els hauria agradat que aquesta ratificació s’hagués fet abans que el festival es dugués
a terme. Aquest festival va tenir lloc entre el 28 d’agost i l'1 de setembre i, en concret, la
representació que han anomenat va ser el 31 d’agost. En canvi, l’any passat, el mateix
Equip de Govern va portar aquesta ratificació al Ple el mes de juliol. Per tant, lamenten el
retard, però estan d’acord.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Anuncia que el seu grup municipal votarà a favor, perquè tot el que
sigui fer una despesa en cultura doncs creu que ha d’anar endavant.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde. Aclareix que quan s’esmenta la Casa de Cultura, en realitat ho estan fent amb la
Diputació de Girona, que és un òrgan directe de la Diputació.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.

04.- SUBSANAR L’ERRADA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DE

L’ARTICLE

21.2.A)

DEL

REGLAMENT

DE

La Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, proposa al
Ple l’adopció del següent acord
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Identificació de l’expedient
Proposta per a la subsanació d’errades de l’article 21.2.a) del Reglament de Participació
Ciutadana, relatiu a la constitució dels consells sectorials.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 d’agost de 2012, es resolgué elevar a definitiva
l’aprovació del Reglament regulador de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de
Roses, aprovat inicialment pel Ple de la corporació a la sessió ordinària que va tenir lloc
el dia 2 de maig de 2012.
2. Mitjançant l’anunci núm. 9608 del Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 160 de
20 d’agost de 2012, es va publicar el text íntegre de l’esmentat reglament, el qual entra
en vigor als quinze dies hàbils després de la seva publicació en el BOP de Girona, és a
dir el dia 07 de setembre de 2012.
3. S’ha advertit una errada en la redacció de l’article 21.2.a) del reglament, el qual indica
que la sol·licitud per a la constitució d’un Consell Sectorial es pot formular, entre d’altres,
a iniciativa d’un mínim de sis entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes (RMEC), l’objecte social de les quals es correspongui amb l’àmbit sectorial
d’actuació del Consell.
4. Per tant, en congruència a l’article 19.3 del mateix reglament, relatiu als consells
sectorials i que textualment indica: “La constitució d’un consell sectorial podrà ser a
proposta de l’alcalde/essa o per un nombre d’entitats ciutadanes que suposi el 10% de
les inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) en el sector d’activitat o
actuació corresponent”, cal subsanar l’errada en la redacció de l’article 21.2.a), per la
qual cosa allà on diu: “a) A iniciativa d’un mínim de sis entitats inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC), l’objecte social de les quals es correspongui
amb l’àmbit sectorial d’actuació del Consell, mitjançant escrit signat per les mateixes,
adreçat a l’Alcalde de la Corporació Municipal” ha de dir: a) “A iniciativa d’un nombre
d’entitats ciutadanes que suposi el 10% de les inscrites al Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes (RMEC), l’objecte social de les quals es correspongui amb l’àmbit
sectorial d’actuació del Consell, mitjançant escrit signat per les mateixes, adreçat a
l’Alcalde de la Corporació Municipal”.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17
de setembre de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer. Article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que les
Administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD
1r. Esmenar l’article 21.2.a) del Reglament de Participació Ciutadana, en el sentit de
corregir l’errada en la seva redacció, per la qual cosa allà on diu: “... un mínim de sis entitats
inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC)...” ha de dir: “... un nombre
d’entitats ciutadanes que suposi el 10% de les inscrites al Registre Municipal d’Entitats
Ciutadanes (RMEC)...”, en congruència a allò que disposa l’article 19.3 del mateix
reglament.
2n. Sotmetre l’esmena a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant un
anunci que s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal, en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació i en el web municipal pel termini de 30 DIES, a comptar des de la data de
publicació de l’anunci al BOP i des de l’endemà de la recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al.legacions.
3r. Notificar l’acord d’obertura del tràmit d’informació pública i audiència a les associacions
de Roses, inscrites al Registre municipal d'associacions veïnals, que puguin veure’s
interessades i/o afectades per l’esmentada esmena.
4t. En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o
al.legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu (art. 65.1 del ROAS). No obstant això,
l’acord que esdevingui defintiu s’ha de publicar en el BOP. = Exp. 859/2012*.

INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que aquest reglament ja va ser debatut, va estar a
exposició pública i va entrar en vigor el dia 7 de setembre, però en fer la seva redacció
definitiva van veure que hi havia una incongruència entre els dos redactats.
A la primera part deia que la constitució d’un consell sectorial pot ser a proposta de l’alcalde
o alcaldessa o per un nombre d’entitats ciutadanes que suposi el 10% de les inscrites en el
Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes i en un altre deia que havia de ser un mínim de sis.
Per tant, perquè sigui congruent, han d’agafar el redactat que més convingui i han pensat
que el més addient era el del 10%, ja que hi ha sectors, com ara el de Benestar Social, que
només hi ha quatre entitats i no es podria celebrar o no podrien demanar mai un consell.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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05.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PREU DEL
CONVENI, DE DATA 7 D’ABRIL DE 2003 ENTRE TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. I
L‘AJUNTAMENT DE ROSES, REFERENT A LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’UNA
CÀMARA DE TELEVISIÓ PER A LA CAPTACIÓ I DIFUSIÓ D’IMATGES DE L’ENTORN
GEOGRÀFIC I PAISATGÍSTIC DE ROSES
La regidora de Turisme i Participació Ciutadana, senyora Montse Mindan i Cortada, proposa
al ple l’adopció del següent acord:
Identificació de l’expedient
Aprovació de l’addenda relativa a la modificació del preu del conveni, de data 7 d’abril de
2003 entre televisió de Catalunya, S.A. i l‘Ajuntament de Roses, referent a la instal·lació i
manteniment d’una càmara de televisió per a la captació i difusió d’imatges de l’entorn
geogràfic i paisatgístic de Roses.

Antecedents
1. El decret de l’alcaldia núm. 956 de data 11 d’abril de 2003 va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Roses i Televisió de Catalunya, S.A. per a la instal·lació i manteniment
d’una càmara de televisió amb la finalitat de prendre imatges de l’entorn geogràfic i
paisatgístic de Roses.
2. El decret de l’alcaldia núm. 960 de data 14 d’abril de 2003 va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Roses i la societat Hotel Risech, SL, propietària de l’immoble i titular del
negoci d’hosteleria de l’Hotel Ramblamar, de cessió a favor de l’Ajuntament d’un espai a
l’hotel Ramblamar per tal que Televisió de Catalunya -TVC instal·li una càmera de
televisió, amb el seu equip electrònic auxiliar pel preu simbòlic d’1 euro a l’any.
3. La sessió ordinària del Ple del dia 29 de setembre de 2003 va ratificar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Roses i la companyia mercantil Televisió de
Catalunya, SA per a la instal·lació d’una càmera meteorològica.
4. El punt sisè del conveni amb Televisió de Catalunya, S.A. especifica que la quantitat
mensual que l’Ajuntament abonarà a TVC és de 750€ durant el període de vigència del
conveni. Quantitat que serà revisada en funció de les variacions sofertes per l’IPC de
l’any immediatament anterior. Tots aquests imports s’incrementaran amb el percentatge
de l’impost del valor afegit que reglamentàriament correspongui aplicar.
5. El punt cinquè del conveni amb Televisió de Catalunya, S.A. tracta la vigència de la
col·laboració que es pacta per a tres anys, amb renovació tàcita d’any en any per
anualitats successives, si cap de les parts procedeix a la seva denúncia amb una
antelació de 30 dies naturals a la data de venciment corresponent.
6. En data 10 d’abril de 2012, Televisió de Catalunya S.A. entra per RE núm.4977 a
l’Ajuntament de Roses un document per duplicat consistent en una “addenda relativa a la
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modificació del preu del conveni núm.2015416 referent a la instal·lació i manteniment
d’una càmara de televisió per a la captació i difusió d’imatges de l’entorn geogràfic i
paisatgístic de data 7 d’abril de 2003 entre Televisió de Catalunya, SA i l’Ajuntament de
Roses”.
7. Aquesta addenda al conveni acorda reduir el preu d’aportació de l’Ajuntament de Roses
a la quantitat mensual de 750€, incrementada amb l’IVA corresponent, a partir del mes
d’abril de 2012.
8. Existeix crédit a l’aplicació pressupostària 12 70 4320 22690.
9. Amb data 4 de setembre de 2012 la cap d’unitat de l’àrea de Turisme informa
favorablement.
10. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el 17 de
setembre de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
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 l’addenda relativa a la modificació del preu del conveni, de data 7 d’abril de 2003
entre Televisió de Catalunya, S.A. i l‘Ajuntament de Roses, referent a la instal·lació i
manteniment d’una càmara de televisió per a la captació i difusió d’imatges de l’entorn
geogràfic i paisatgístic de Roses. Segons aquesta addenda, la despesa mensual a partir
del mes d’abril de 2012 serà de 750€, incrementada amb l’IVA corresponent.
2. Comunicar l’acord adoptat al departament d’intervenció.
3. Notificar l’acord a Televisió de Catalunya, S.A amb seu al carrer Jacint Verdaguer, s/n
08970 de Barcelona.=Exp: 3080/12.
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EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que, com saben els presents i tal i com es va comentar a la
comissió informativa és un nou preu més econòmic que el que es pagava abans per tenir la
càmara de televisió de Catalunya a dalt de l’hotel Ramblamar, acord que es va adoptar el
mes d’abril de l’any 2003.
Es va començar amb un preu de sis-cents i escaig d’euros i s’ha anat augmentant. L’any
passat es pagava 1069 € i ara la proposta de TV3 i que, evidentment, accepten és de 750 €
més IVA.
ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Fa un petit incís per fer notar que varen ser els iniciadors en posar aquest sistema,
tal com ha explicat a la junta de portaveus. Va ser un sistema de difusió de les càmeres
meteorològiques que va tenir èxit, va anar pujant i ara, a conseqüència de la crisi, molts
s’han donat de baixa i Televisió de Catalunya ha reaccionat abaixant preus, perquè els que
hi som ens mantinguem. Com que ara som molts menys, resulta que per menys diners
sortim més sovint a les pantalles de TV3. Són aquelles coses que de vegades passen.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
06.- INFORMAR AL PLE DE LA RENÚNCIA DELS REGIDORS D’AQUESTA
CORPORACIÓ QUE TENEN DEDICACIÓ EXCLUSIVA A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA
DE NADAL DE L’ANY 2012
Expedient referent a la proposta de prendre constància i acceptar la renúncia dels regidors
d’aquesta corporació que tenen dedicació exclusiva a la paga extraordinària de Nadal de
l’any 2012.
Antecedents
1. El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, indica en el seu article 2, relatiu a la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, que el
personal del sector públic no percebrà l’esmentada paga.
2. Malgrat que aquesta mesura no afecta als càrrecs electes de la corporació, els regidors
de la corporació que tenen dedicació exclusiva, per coherència, renuncien a l’import de
la paga extraordinària de Nadal de l’any 2012, en tota la seva integritat.
3. Així mateix, es denuncia l’absurditat que representa el fet que el Govern de l’Estat hagi
prohibit pagar la paga de Nadal a tots els funcionaris i treballadors públics, mesura que si
obeeix a la necessitat de sanejar les economies de les administracions que es troben en
dificultats econòmiques, no tindria per què afectar al nostre Ajuntament, atès que aquest
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gaudeix d’una situació econòmica i financera envejable resultat de la política d’austeritat i
eficàcia, tant en la despesa com en la inversió, que de sempre han practicat els Grups
Municipals de CiU i PP en els governs municipals.
L’Equip de Govern lamenta profundament, per imperatiu legal, no poder atendre els
compromisos laborals contrets amb tot el personal municipal, administració i empreses, i
fem vots per a que el més aviat possible s’atengui la necessitat de deslliurar d’aquesta
norma els ajuntaments que com el de Roses estan econòmicament sanejats.
4. La Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 7 de setembre de 2012,
acordà prendre constància i acceptar la renúncia dels esmentats regidors.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 17
de setembre de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
A proposta del Sr. Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president de l’Ajuntament de Roses, el
Ple adopta el següent:
ACORD
1. Informar al Ple de la renúncia dels regidors d’aquesta corporació que tenen dedicació
exclusiva a la paga extraordinària de Nadal de l’any 2012, pels motius indicats als
antecedents del present acord.= Exp. 3285/2012*.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Es feliciten que hi hagi uns regidors que renuncien a la paga
extraordinària de Nadal. Els feliciten, perquè aquesta va ser una mesura que van prendre
uns polítics i curiosament la van prendre per la resta de treballadors, però no pas per als
polítics.
També han de dir que és una renúncia que la veuen una mica “a toro pasado” perquè va ser
després d’una moció que va presentar el Grup Municipal Socialista, on demanaven
precisament això i el dia següent van trobar-se amb la notícia que hi havia cinc regidors que
renunciaven a la paga extraordinària.
El que no veuen i que comentaran a la moció que han presentat, és que aquest decret del
que fan esment aquí, no només parla de la paga extraordinària del regidors, sinó que també
parla que no cobren paga extraordinària, s’han de reduir el seu sou, les seves retribucions o
les seves meritacions en una catorzeava part, cosa que en aquest punt no veuen que passi
amb la resta de regidors.
Pel que fa a la resta, en tot cas, ja ho comentaran a la moció que han presentat.
RESPOSTA DE LA REGIDORA PONENT
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Sra. Montserrat Mindan.- Respon el senyor Francisco Martinez que la decisió, evidentment,
és política, com diu el regidor socialista, però afecta el cos de funcionaris, que com sap, són
estatutaris i, per tant, no pot afectar els polítics, perquè és l’acord de ple que determina els
sous, com cobra i què cobra cada persona política. Explica tot això, pel que sap i fa
referència als ajuntaments.
L’altra tema que ha comentat diu que va coincidir, evidentment, amb el temps, però recorda
que van entrar la moció divendres matí i l’Equip de Govern divendres matí, de bon matí, ja
estaven tancats i això va ser un acord de junta de govern del mateix dia. Va coincidir, també
però amb una petició del Sindicat que va arribar un dia abans. No van ser els únics i va
haver més gent que els ho van demanar i van decidir acordar-ho, precisament, aquell
divendres.
Pel que fa a l’altre punt, la contestarà en el torn de la moció del senyor Francisco Martinez.
El ple en queda informat.

07.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE ROSES PER BUSCAR
LES
FÓRMULES
ADEQUADES
PER
PAGAR
ALS
TREBALLADORS
I
TREBALLADORES MUNICIPALS LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL
El senyor Francisco Martinez, regidor del Grup Municipal Socialista-PM, presenta al Ple la
moció del tenor literal següent::
Amb l'entrada en vigor del RD 20/2012, el govern espanyol ha obligat a totes les
administracions públiques a suprimir la paga extraordinària de Nadal que gaudien els
empleats públics o la ¼ part del sou per als que no daudien de paga extraordinària. Aquesta
mesura, que s'uneix a altres anteriors, suposa una nova retallada a les nòmines dels
empleats i empleades públiques, la qual cosa ha generat un descontent i unes protestes
sense precedents en la història recent de l'Estat espanyol.
Aquest Ajuntament, com la resta d'administracions, s'ha vist obligat a procedir a la supressió
d'aquesta paga extraordinària, malgrat tenir-la inclosa en les seves previsions
pressupostàries per al present any. És a dir, dins de les despeses en matèria de personal,
l'Ajuntament de Roses havia programat i assumit, sense que això suposés cap obstacle per
a la salut financera municipal, la paga de Nadal, amb el que entenem que aquesta
Administració tenia totes les garanties per fer front a aquest pagament, sense que això
suposés cap alteració de les seves previsions pressupostàries.
En aquest sentit, fem una proposta que, entenem, és molt més justa amb la difícil situació
d'assetjament –mediàtic i laboral- al que s'està sotmetent als empleats i empleades
públiques en l'Estat espanyol. Aquests diners estaven pressupostats per l'Ajuntament per
atendre les necessitats del personal d'aquesta administració i, per tant, creiem que no s'ha
de moure del Capítol 1 del Pressupost Municipal. Si bé, per l'obligat acatament de la Llei que
ens imposa l'Estat espanyol, els treballadors i treballadores municipals no cobraran la paga
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extraordinària de Nadal, creiem que la quantitat que estava reservada a aquesta fi s'ha de
distribuir entre tot el personal que treballa en aquest Ajuntament, a través d'altres conceptes
(ajudes socials, productivitat, plusos o incentius…), després d'un procés de negociació amb
els representants dels treballadors i treballadores en el Comitè d'empresa i en la Junta de
Personal.
D'altra banda, al no tenir constància que aquesta mesura –la supressió de la paga
extraordinària de Nadal o la ¼ part del sou o meritacions– vagi a aplicar-se també a la resta
de persones que cobren nòmina d'aquest Ajuntament- regidors amb dedicació exclusiva o
parcial, regidors a l’oposició i personal eventual (càrrecs de confiança)-, proposem, així
mateix, que es procedeixi a aplicar la supressió d'aquesta paga també al personal al que ens
estem referint, de manera que no es produeixi un greuge de molt difícil justificació davant els
treballadors i treballadores d'aquesta Casa i davant la ciutadania de Roses
Per tot això, elevem al Ple de l'Ajuntament, per a la seva aprovació si escau, el text de la
següent moció:
MOCIÓ
1.- L'Ajuntament de Roses acorda redistribuir la previsió de despesa contemplada en el
Capítol 1 del Pressupost Municipal i dedicada a la remuneració de la paga extraordinària de
Nadal del personal al servei d'aquesta Administració entre tot el personal, conforme a un
acord negociat amb el Comitè d'empresa i la Junta de Personal, sobre la base de l'explicitat
en l'exposició de motius de la present moció.
2.- L'Ajuntament de Roses acorda procedir a la supressió de la paga extraordinària de Nadal
o la ¼ part del sou o meritacions al personal de confiança i a l'alcalde, regidors i regidores
amb dedicació exclusiva o parcial i els de l’oposició d'aquest Ajuntament. =Exp.2422/2012*”

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Francisco Martinez.- Sobre la moció de la que estàvem parlant a l’anterior punt, ja a la
Junta de Portaveus, el senyor David Beltran ha entregat a l’Equip de Govern una còpia amb
unes petites modificacions, precisament en el punt que demana que no només s’hauria de
suprimir la paga extraordinària, sinó que, a més a més, a tots els regidors, la catorzeava part
del sou.
Segueix explicant, després de la lectura de la moció, que, per una banda, s’ha d’intentar
arribar a un acord amb la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa, acord que, lògicament
haurà de respectar el decret llei 20/2012, en allò que es pugui i en allò que no es pugui,
intentar arribar a aquest acord d’aquesta manera. Per altra banda, al segon punt, un que ja
ha passat, que és la paga extraordinària d’aquests cinc regidors, desconeixen si el mes que
ve hi haurà més regidors que cobrarien paga extraordinària, però de moment aquests que la
cobren ara mateix la deixarien de cobrar i la resta de regidors, tant de l’Equip de Govern
com de l’oposició, deixarien de cobrar la catorzeava part del sou, de les meritacions que
cobren els regidors durant tot l’any.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- El seu grup municipal entén que l’Ajuntament de Roses s’ha vist obligat
a procedir a la supressió d’aquesta paga extraordinària. La solució que presenta aquesta
moció canviant el concepte en ajudes socials, productivitat, etc. els formula dues preguntes:
la primera, el fet de tenir la paga extraordinària en les previsions pressupostàries per al
present any vol dir que els diners hi són i, si hi són, pregunta en què es faran servir.
Demana que es respongui això i després decidiran.

INTERVENCIÓ DE LA PORTAVEU DE L’EQUIP DE GOVERN
Sra. Montserrat Mindan.- Respon al senyor Francisco Martinez que li demana respectar la
llei i li ha de dir que hi ha un informe jurídic que acompanya la seva moció i que, precisament
diu que el contingut de la seva moció no s’ajusta a llei.
Respon que es treu la paga extraordinària, perquè no hi hagi despesa i si la donen per un
altre costat, l’objectiu que s’havia marcat l’Estat, que era la reducció de la despesa,
evidentment, no és compleix.
Es diu clarísimament que aquests diners no es poden tocar del Capítol I, però no es poden
redistribuir ni es poden posar a cap altre lloc, s’han de bloquejar, s’han de bloquejar o
immovilitzar perquè en un futur o en uns pressupostos futurs 2013-2014, aquests diners
podran anar a aportacions de plans de pensions. Per tant, l’Ajuntament no solament no pot
redistribuir-la, sinó que està obligat a la nota informativa del Ministerio de Hacienda que han
de quedar immovilitzats i bloquejats.
Pel que fa al personal de confiança, ja van dir a la Comissió Informativa que es veuen
afectats com a personal laboral de l’Ajuntament i també li queda suprimida la paga
extraordinària de Nadal. Pel que fa a aquesta catorzeava part del sou que s’esmenta a la
proposta, la senyora Mindan respon que aquest Equip de Govern, quan va entrar, recorda
que ja els van abaixar un 5%, que consideren que això segurament és més que aquesta
catorzeava part i, per tant, no consideren que s’hagi d’abaixar a aquells que cobren per
assistència, així com ho han fet per a aquells que cobren dedicació exclusiva.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Francisco Martinez.- Respon que, efectivament, té raó, el Reial Decret diu de quina
manera s’hauria de gastar o fer la despesa d’aquest import, però no especifica exactament
en què. Diu plans de pensions i varies coses més. Per una banda, creu que sobre això es
podria arribar a un consens amb la Junta de Personal i canviar l’informe d’intervenció.
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Per altra banda, és lògic que si en aquest Ajuntament els regidors estan cobrant per
assistències o pel motiu que sigui i els altres per sou, perquè ho poden fer, lògicament, no
veu bé que uns s’hagin de treure la paga extraordinària i els altres que potser estan cobrant
més que els que estan cobrant sou, resulta que aquests no es treuen absolutament res.
També seria una cosa de cadascú, el que marca el decret, que és la catorzeava part, doncs
això també.

PORTAVEU DE L’EQUIP DE GOVERN
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que no és només ella que fa esment de l’informe jurídic, sinó
que també hi ha un informe d’intervenció que diu el següent:
“...Segons les previsions del RDL 20/2012 les quantitats derivades de la supressió de la
paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de
pensions o contractes d’assegurances col·lectives que incloguin la cobertura de la
contingència de jubilació, amb subjecció a allò establert a la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb
l’abastament que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.
Això hauria d’implicar necessàriament la consideració d’aquesta xifra com a recursos
afectats per permetre el compliment d’aquesta previsió i, per tant, no podria destinar-se a
altres finalitats, fins a conèixer els termes que s’estableixin en les corresponents lleis de
pressupost.
Pel que fa als punts 2 i 3 de la moció no s’ha d’afegir res més del que ha dit l’informe jurídic
per coincidir plenament amb allò exposat.”
Per tant, estan dient, com diu la nota informativa del “Ministerio de Hacienda” que aquests
diners no es poden distribuir ni et pots inventar de donar-los en una altra paga o d’una altra
manera, sinó que s’han d’immovilitzar i bloquejar.
També hi ha la nota informativa del Ministerio que ho estableix amb aquestes paraules.
“immobilitzar” aquesta partida.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Constata que no es posaran d’acord, perquè els informes els
entenen de maneres diferents, ell pensa que es pot arribar a un acord amb la Junta i el
Comité de Personal, lògicament, sempre d’acord amb el Reial Decret, per una banda i, per
l’altra, creu que és lògic, perquè hi ha regidors de l’Equip de Govern que cobren més que els
que estan cobrant un sou. Resulta que els que cobren un sou no cobraran paga
extraordinària i els que no cobren sou, que cobren més diners, no es trauran el que diu el
Reial Decret, del que la senyora Mindan li ha fet esment, que és la catorzeava part del sou.
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INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE
Alcalde.- Diu que la senyora Mindan ha fet referència a l’informe d’intervenció, però també hi
ha l’informe jurídic i és taxatiu.
“
1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat
o part del saldo de crèdit d’una partida pressupostària, declarant-lo com no susceptible
d’utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul·lació de crèdit, però amb càrrec al
saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de despeses ni
transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a
disponible, al ple de l’entitat. “
L’alcalde segueix dient que no entendre aquest informe jurídic és un acte de voler politzar
unes mesures que no són de caire municipal, sinó que emanen de la legislació de l’Estat.
Per tant, és crear confusió i els sembla que no és una bona praxi. Considera que els polítics
ens hem de dedicar a dir les coses clares i transparents i no a embolicar i crear falses
expectatives al personal. A banda d’això, també vol afegir que les persones que cobren per
assistències, avui cobren, però si demà estan malalts o els passa alguna cosa no cobren. A
la llarga, quan s’hagi acabat el mandat sabran què han cobrat. Es van abaixar els sous i, a
més, es va posar un límit a la quantitat que es podia cobrar i si ho comparem amb el que
cobrava l’anterior govern, veurem que els sous s’han rebaixat d’aquesta manera. Diu que no
hi ha res més a dir, però a aquells que ja es varen avançar ja fa un any a rebaixar-se el sou,
ara, a sobre, no els podem castigar, perquè és la moda.
L’alcalde considera que hem de fer les coses per racionalitat. Fa constar publicament que
lamenten no poder pagar aquesta paga doble, perquè l’Ajuntament de Roses té capacitat
per fer-ho i han fet les gestions. Tornen a dir que és una injustícia i els agradaria que el
govern central, algun dia, reconegués això. N’ha parlat personalment i va reconèixer que era
una injustícia. Espera que això es pugui solucionar.
Es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Sis (6) Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro,
David Beltran i Francisca Martin.
Vots en contra: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Abstencions: Dues (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara REBUTJADA la moció tal
com ha estat presentada.
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08.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE ROSES PEL
RECONEIXEMENT INSTITUCIONAL DE L’ORIGEN DE ROSES
El senyor Francisco Martinez, regidor del Grup Municipal Socialista-PM, presenta al Ple la
moció del tenor literal següent::
La fundació de Rhode conjuga els tres elements que donen cara i ulls a un fet històric amb
majúscules: simbolisme, singularitat i polèmica.
La fundació de Rhode és quelcom de simbòlic a les nostres vides, atès que és l'origen de la
nostra estimada vila. També és un fet històric singular. Som l'única població de Catalunya
que ha preservat toponímicament les arrels gregues. Roses és hereva de Rhode. Però
alhora, com tots els grans fets històrics, l'origen de la nostra vila també està envoltat per la
polèmica. Segur que provenim dels grecs, però, ¿de quins grecs?
Si l'origen rodi de Roses és quelcom de tan controvertit i qüestionat pels experts, no deixa
de ser una mica contradictori, que el consistori, de manera institucional, utilitzi aquesta arrel
ròdia de forma categòrica. Hi ha un gran pas entre una hipòtesi o una llegenda i el fet que, a
dia d'avui, Roses s'hagi agermanat amb un parent del qual no és segur que compartim,
podríem dir, l'ADN històric.
Davant d'aquest interrogant, aquest grup no vol convertir aquest ple municipal en un orgue
de debat històric. Però si que creu adient elevar-ho a un grup de consulta d’experts per a
què dictaminin si és rigorós, que a dia d'avui, des d'un punt de vista institucional, qüestió que
no ha de ser l'opinió d'un regidor o d'un grup polític, es pot utilitzar oficialment el suposat
origen rodi de la nostra vila.
Aquesta formació política desitja la formació d'un grup de consulta d’experts, atès que volem
donar una solució digna per a la ciutadania i rigorosa amb el coneixement del nostre passat
històric. És per això que creiem idoni marcar una clara separació entre la realitat científica i
el debat polític. Aquesta barreja moltes vegades ha portat a dissortades resolucions en el
nostre país. A títol d'exemple, n'és il·lustratiu la situació de la nostra llengua, el català, fora
del Principat, on el neci caprici d'una injusta decisió política ha fet que en el País Valencià
visqui dins d'una malaurada situació social i científica.
Dins d'aquest tarannà, i per tal de poder donar una acurada solució a la qüestió, aquest grup
proposa la següent:
MOCIÓ
Instar al Ple Municipal a la formació d'un grup de consulta d’experts a la qual es podrà
adscriure tot aquell Doctor o Llicenciat en Història amb facultats per a l'exercici d'aquesta
titulació a Catalunya que reuneixi, al menys, un d'aquest dos requisits:
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a) Ser autor d'un examen de graduació universitària que hagi tingut per subjecte principal la
història de Rhode. Dins aquest ventall hi són treballs com tesis doctorals o memòries de
màsters oficials de recerca amb totes les seves equivalències (treballs de suficiència
investigadora, de recerca de Tercer Cicle, tesines de llicenciatura, etc.).
b) Ser autor d'un article científic sobre la història de Rhode qualificat i publicat en alguna
publicació d'acreditada solvència. Per a determinar aquest punt, la publicació haurà d'estar
indexada a la base de dades del Consell Superior d'Investigacions Científiques
(http://dice.cindoc.csic.es).
El plaç d'adscripció al Grup de Consulta serà de trenta dies naturals a partir de la publicació
de les bases al Butlletí Oficial de la Província. La presidència d'aquest Grup de Consulta
recaurà en el Doctor més antic o, en el seu defecte, en el Llicenciat d'igual condició.
En el plaç d'un any a partir de la formació de dit Grup de Consulta, aquest elevarà un
informe a aquest Ple Municipal sobre la idoneïtat de l'ús oficial de l'origen rodi de la nostra
vila. En el mateix es farà constar si la resolució ha estat presa per unanimitat, per majoria o,
simplement, no s'ha arribat a un acord. =Exp.2422/2012*”
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sr. Francisco Martinez.- Prèviament a la lectura d’aquesta segona moció, un cop vist
l’informe jurídic que es va fer per part de Secretaria, que no entenien aquesta comissió de la
que parlava la primera moció, com a la comissió de la que parla el ROM, però perquè no hi
hagi cap mena de problema en aquest sentit, han canviat el que és comissió per grup de
consulta, que pel cas és el mateix.
Després de llegir la proposta, diu que pensen que no està científicament demostrat l’origen
de Roses i es fa servir d’una manera institucional i creant aquest grup de consulta, que són
historiadors, ens podrien dir si, a dia d’avui, científicament i històricament parlant, venim de
la fundació de Rhode.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sra. Ma. Àngels Arjona.- El Grup Municipal de Gent del Poble vol deixar palès que és molt
important el fet de conèixer els nostres avantpassats, d’on venim, qui som, la procedència,
etc.
Pensen que, potser, ara no és ben bé el moment, en el cas que aquest grup d’experts
tingués un cost econòmic per l’Ajuntament. Tal com estan els temps que estem vivint, no
sap si és una cosa excessivament prioritària. Tot i que repeteix, saber d’on venim és molt
important. No entenen què té a veure el fet de constituir una comissió històrica amb
l’agermanament que podem tenir amb Rhodes. Pensen que són motius diferents, que
podem estar perfectament agermanats amb Rhodes encara que estem agermanats amb
Beas i no som de Beas, no provenim de Beas, entenen que són dues coses diferents. En
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canvi, sí que estan d’acord que mentre hi hagi aquest dubte sobre la procedència, que es
deixi d’utilitzar institucionalment la procedència de Rhodes i que no es faci servir com a
pamflets o propagandes com s’ha fet en el llibret de la Festa Major i aquestes coses. En
aquest aspecte, estan absolutament d’acord.
Potser, el que els agradaria, seria que, enlloc d’una comissió d’experts, veure si hi ha alguna
altra possibilitat de fer alguna mena de conveni amb alguna universitat, perquè algun
estudiant, a través del treball de doctorat, pogués fer aquest estudi i, en forma de beca,
l’Ajuntament, facilitar aquest estudi. Aleshores, suposa que la mateixa universitat ja els
donaria un dictamen.
Anuncia que s’abstindran a les votacions, perquè creuen que no és el moment adequat per
presentar aquesta moció, en el cas que fos un cost econòmic per al poble de Roses.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT AL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francisco Martinez.Respon a la senyora Ma. Àngels Arjona les dues qüestions
plantejades. La primera és que, naturalment, el municipi de Roses es pot agermanar amb
qui vulgui, però el fet d’agermanar-se amb Rhodes, va ser precisament per l’origen rodi de
Roses. En aquesta moció demanen aquest reconeixement institucional que es va fer.
La segona qüestió és que no estan parlant de diners, no diuen res de diners, demanen que
es constitueixi un grup de consulta, potser després ho fan gratis, si són gent del poble. No
ho saben, posar com a excusa els diners, creu que no és vàlid. Ara, una vegada es parli
amb un grup de consulta, haurien de veure quin cost tindria això, lògicament. De moment,
no ho saben i en aquests moments ningú està parlant de diners.
En tot cas, aquestes dues coses, que són les que li feien nosa a l’hora de votar, considera
que no estan tan clares.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Sis (6) Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro,
David Beltran i Francisca Martin.
Abstencions: Dues (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Vots en contra: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara REBUTJADA la proposta
tal com ha estat redactada.
9.1.- URGÈNCIA DE LA MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUPS MUNICIPALS DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), GENT DEL POBLE-AM (GDP-AM) I PARTIT SOCIALISTA
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DE CATALUNYA-PM (PSC-PM) DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS NACIONALS
POPULARS DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2012
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que hi ha una moció incorporada a darrera hora i s’ha de votar la seva
inclusió en el ple, votant primer la urgència de la moció.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
URGÈNCIA de la moció.
9.2.- MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
(CIU), GENT DEL POBLE-AM (GDP-AM) I PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA-PM
(PSC-PM) DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS NACIONALS POPULARS DE LA
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2012
La senyora Montserrat Mindan, com a portaveu del Grup Municipal de CiU,
“El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig de
persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa.
Aquest Ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va
expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte polític,
econòmic i social que pateix Catalunya vers l’estat i que dinamita el nostre potencial com a
país i les oportunitats de la nostra gent.
Per tot això, els Grups Municipals de Convergència i Unió, Gent del Poble-AM i Partit
Socialista de Catalunya, proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i
democràtica.
Segon.- Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la Resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final al dèficit
fiscal que pateix Catalunya i que obliga a les administracions públiques catalanes, inclosos
els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris.
Tercer.- Com a municipi membre de ple dret de l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), comprometre’ns a treballar conjuntament amb la ciutadania, per fer
cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica necessària per esdevenir un estat
propi de la Unió europea. Aquest Ajuntament col·laborarà amb l’Assemblea Nacional
Catalana en les diferents accions.
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran
d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució.
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Cinquè.- Fer arribar aquesta moció a tots els grups del Parlament de Catalunya i del
Congrés dels diputats. “

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT DE LA MOCIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- Abans de començar a llegir-la explica que avui l’han presentada a
la Junta de Portaveus i que en el títol del redactat ja poden incloure els Grups Municipals de
Gent del Poble-AM i el Partit Socialista de Catalunya-PM.
Després de la lectura de la moció, vol afegir aquesta voluntat de sumar-s’hi, dels partits de
l’oposició i pensen que tot està anant molt de pressa, però que l’Ajuntament no ens podíem
quedar fora, ara que això és motiu de debat, d’il·lusió i veurem si de canvi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Diu que tots els regidors del Grup Municipal Socialista estan d’acord en
presentar aquesta moció conjuntament amb el Grup Municipal de Convergència i Unió i Gent
del Poble, en suport a les reivindicacions nacionals expressades per part dels catalans el
passat onze de setembre i manifestem, per tant, que el poble de Catalunya té dret a decidir
el seu futur, que ens cal una Hisenda pròpia i que treballarem en tant que som de
l’Associació de Municipis per la Independència, en col·laboració amb l’Assemblea Nacional
de Catalunya, per esdevenir, si la ciutadania, així ho desitja, un estat propi de la Unió
Europea.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que, evidentment, el seu grup també hi està d’acord i donen suport
a la present moció.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Disset (17) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Carles Ferrer, Imma
Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin, Francesc
Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarrero i Carlos López.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la moció tal
com ha estat presentada.
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09.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Fa les següents intervencions:
01.- En els pressupostos de l’any 2012 figura una partida de 4.000 € per a excavacions
arqueològiques i vol saber si s’ha executat aquesta partida, donat que no tenim arqueòlegs i
en quin concepte, perquè creuen que no es pot canviar de partida.
02.- L’altra intervenció és un prec. Tenen coneixement que aquest any les classes
extraescolars d’àrab i amazigh per a nois i noies que organitza el departament
d’Ensenyament de la Generalitat a Roses es duran a terme a una escola i a dos instituts de
Roses, enlloc de sobre el mercat com s’havia fet altres anys, a demanda expressa d’aquest
canvi per a una millor coordinació d’aquestes classes.
Aquestes classes es duen a terme en un horari de 5 a 7 del vespre, que suposa tenir obert
el centre una hora més, un parell de dies a la setmana.
Demanarien que l’escola primària que acull aquestes classes pogués disposar de conserge
fins a la finalització d’aquestes classes.
Sr. Carles Ferrer.- Diu que primer farà dues preguntes, que ja ha fet altres dies, i no ha vist
canvis i en afegirà altres de noves.
01.- Una de les preguntes té relació amb el Pla Local de Joventut. Saben que des de la
Secretaria de Joventut, es va ampliar el termini per sol·licitar de presentar el projecte i
demanar subvencions. Pregunta com està.
02.- La segona pregunta té relació amb l’skate-park. Diu que es va canviar la ubicació i vol
saber si es començaran a fer les obres aquest any o ja seran per l’any següent.
03.- Algunes entitats els han fet arribar, principalment les tres més grans, els dos clubs de
futbol i el bàsquet, que les subvencions de la temporada 2011-2012 han tingut una retallada
del voltant del 30%. Volen saber quin és aquest motiu i per què s’ha retallat.
04.- També han vist una subvenció extraordinària de 2.000 € per l’AE ROSES (Associació
Esportiva Roses) i volen saber a què aniran destinats aquests 2.000 €
05.- Tal com ha dit l’alcalde, en la valoració de temes que ha portat a terme aquest últim
mes, han sentit que havia fet la reunió de valoració de les barraques. Vol saber si s’ha
arribat a alguna conclusió, si es faran en dos caps de setmana o un cap de setmana l’any
que ve.
06.- Diu que han vist un onze de setembre sense la bicicletada, al contrari, es va avançar i
ha tornat a ser un fracàs. Demanarien si es poden fer alguns tràmits, perquè l’any que ve
l’onze de setembre tinguem la bicicletada.
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07.- L’última pregunta, per acabar, és com tenim el cartell de Carnaval i si es tornarà a
recuperar el concurs de participació ciutadana o es farà una adjudicació directa.
Sr. Francisco Martinez.- Farà tres preguntes i un prec.
01.- La primera intervenció és per preguntar sobre l’edifici de Ca l’Anita. Veuen que estan al
mes de setembre i encara està tancat. Pregunta si en saben alguna cosa.
02.- La segona pregunta és una pregunta doble. Estem al mes de setembre, aquest Equip
de Govern porta ja una mica més d’un any de govern i veuen que en el ple passen uns punts
que és l’aprovació d’una acta, una informació de l’Alcaldia, ratificar una resolució, subsanar
una errada, aprovar una addenda i informar d’una renúncia.
Tot seguit pregunta a l’alcalde si tenen un pla de govern i, en tot cas, pregunta si el pensen
posar en marxa alguna vegada.
03.- Prega que quan s’informi per Televisió de Roses dels punts del ple, ja que n’hi ha pocs,
com a mínim que s’informi de tots. Creu que no costa molt recordar-se de només vuit punts.

Sra. Francisca Guijarro.- Fa les següents intervencions
01.- Diu que fa un parell de dies que veuen que tant els llums d’aquí l’Ajuntament, del pis de
baix com Ca l’Anita, durant la nit estan enceses i té entès que durant el dia, els llums de Ca
l’Anita també romanen enceses. Li agradaria saber quin és el motiu i si no hi ha cap motiu,
sisplau, si és possible que s’apaguin durant la nit.
02.- Una segona cosa que volien preguntar té relació amb una partida pressupostària
assignada per fer una ràdio a Roses. Volen saber com està el tema, si hi ha previsió de
portar aquest projecte endavant, perquè tenen entès que hi ha hagut diferents reunions amb
algú que presentava un projecte que en principi semblava positiu, semblava viable i que,
després per motius “x”, la cosa s’ha torçat. Tenen entès que fins i tot, pel mig hi ha
sentències judicials.
La seva pregunta és si l’assignació pressupostària hi és i és possible que es porti a terme i si
hi ha algun tipus de confusió o realment això no és així com ho estan explicant, demana que
li ho expliquin, perquè aquestes són les notícies que li han arribat.
Sr. David Beltran.- Fa les següents intervencions:
01.- Pregunta si l’Equip de Govern és coneixedor que al barri dels Pescadors s’ha establert
un rusc d’abelles prou important amb el risc que això comporta. Demana que s’actuï.
02.- Pregunta quines accions es portaran a terme a la seguretat vial referent al porc sanglà,
ja que comporta un alt risc.
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03.- Sobre la Mancomunitat de Control de Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter, a la
qual la partida que li pertoca a l’Ajuntament és de 32.000 € per l’any 2012, entén que és una
partida prou important de les arques públiques i, així doncs, demana, un control de les
arques públiques i un seguiment de la feina feta i si existeix una ordenança específica pel
mosquit tigre a la nostra vila.
Sra. Francisca Martín.- Fa saber al regidor Marc Danés que li farà preguntes, però per escrit.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Torna a plantejar una pregunta que va fer l’anterior ple i que no se li va respondre en
relació a l’estació de bombament de l’entrada de Roses, davant de l’hotel Marina, que ha fet
molt mala olor durant tot aquest estiu. Avui mateix, també fa mala olor, els dos hotels que hi
ha al davant se n’han queixat força i vol saber què passa amb aquesta estació de
bombament.
02.- També pregunta quan s’obrirà l’edifici de l’antic Ajuntament i, si a banda del
departament d’Urbanisme tenen pensat que hi vagi algun altre departament.
03.- Han notat que l’aparcament del teatre està molt brut i això passa força sovint. Pregunta
si es pot atendre una mica més aquest espai.
04.- L’olivar que hi ha a la Gran Via també està molt deixat i demana si s’hi pot fer alguna
mena d’actuació.

Sra. Ma. Àngels Arjona.-. Diu que només té dues preguntes, que planteja tot seguit:
01.- La primera pregunta té relació amb el Pla Educatiu d’Entorn, sap que la comissió té
reunió el proper dijous, però li agradaria que li poguessin avançar si aquest any continuaran,
si hi haurà pressupost i si els ha arribat alguna cosa de la subvenció.
02.- Pregunta si hi ha hagut matrícules fora de termini des que ha començat el curs, perquè
suposa que sí i pregunta com estan els números.

RESPOSTES DE L’EQUIP DE GOVERN ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Sr. Marc Danés.- Respon, en relació a la partida destinada a excavacions arqueològiques.
Explica que hi ha 4.000€ destinats a excavacions arqueològiques i estan pendents de saber
si les han d’actualitzar o no, perquè com saben tots els regidors, l’any passat, entre altres
persones, hi havia una arqueòloga que treballava per l’Ajuntament que actualment ja no
forma part del personal d’aquí la casa.
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La sorpresa de l’Equip de Govern va ser com els va entrar una instància, si no recorda
malament, a finals de febrer o principis de març d’aquest any en la qual els deia que després
d’haver fet excavacions arqueològiques l’any 2010 i l’any 2011 no havia tingut temps de fer
tota la fase següent que és la de neteja, classificació, etc, etc, de tot el que s’ha trobat i
marcar tota aquella planimetria i fer l’informe adequat per després, com obliga la llei, enviarho al departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i els va demanar que tot i
que ja no forma part de l’Ajuntament de Roses, com a treballadora, nosaltres ens havíem de
fer càrrec de pagar-li el sou mentre ella tirava endavant tot aquest projecte.
Aquesta qüestió la van consultar amb Patrimoni de la Generalitat i els van respondre que era
correcte. L’Equip de Govern va fer un escrit demanant a aquesta persona que fes un
pressupost del temps que necessita, si necessita quinze dies, un mes o necessita dos
mesos per tal de tirar endavant aquesta fase final.
Quan aquesta persona els contesti i els arribi això, sabran si la partida és suficient, si no és
suficient, si l’han d’utilitzar per això o no l’han d’utilitzar per a aquesta causa. Per tant, de
moment està allà i quan sàpiguen alguna cosa ja els informaran si ha anat destinada a cobrir
aquestes despeses per acabar la feina que no es va acabar de l’any 2010 i l’any 2011.
Sra. Montserrat Mindan.- Diu la senyora Mindan que contesta ella, perquè és una decisió
que ha pres el departament d’Ensenyament de la Generalitat que afecta com funciona
l’economia de l’Ajuntament. Ells han dit que aquestes classes es feien amb posterioritat als
horaris lectius i diu a la senyora Carrion que, com sap, no es pot contractar personal i per
tant, als conserges que tenen els haurien de descuadrar tots els seus horaris.
No es pot contractar gent, i per tant, el que han demanat al departament de la Generalitat és
si aquestes classes es poden fer sobre del mercat cobert on ja tenen consergeria, on ja està
l’aula preparada i on podrien anar totes les mares o tots els nens que volguessin aprendre
àrab i amazigh.
Abans sí que es feien, però aquestes classes mai havien estat donades pel departament
d’Ensenyament, sinó que la mateixa comunitat demanava un espai per donar les seves
classes. Això és completament nou i estan en converses.
Sra. Anna Jorquera.- Respon el senyor Carles Ferrer.
−

En relació al sky-park comenta que hi ha novetats, però quan ho tinguin tot enllestit
prefereix dir-los tot el que hi ha, està força avançat i segurament hi haurà notícies en
breu.

−

Del Pla Local de Joventut la senyora Anna Jorquera explica que fa dos plens va oblidarse de donar informació i no va demanar la paraula a l’alcalde. Informa que en el ple del
mes de juliol ja s’havia entregat i qualsevol cosa que vulguin saber, està a la seva
disposició per mostrar-lo i que el puguin examinar.

−

En relació a les subvencions, la regidora d’esports contesta que és veritat que s’han fet
retallades com als pressupostos de totes les regidories. S’han reduït en un 10 o un 15% i
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s’han vist afectades també les subvencions. També depenen dels pressupostos que
presenten i de tota la temporada, però de fet, amb les reunions que ha tingut amb altres
clubs de futbol entenen perfectament que en el moment que estem no toca demanar que
s’apugin les subvencions.
També han de ser conscients que els grups grans com la Unió Figueres o l’ADEPAF
(Asociación Deportiva del Patronato de Figueras) de la província de Girona,
s’encarreguen ells mateixos de les seves instal·lacions, no paga res l’Ajuntament i les
subvencions que té la Unió Figueres no arriba a 20.000 € i l’ADEPAF 9.000 €. Per tant,
haurien de ser conscients que aquí a Roses, els dos clubs cobren subvenció i que, a
més, tenen les despeses pagades de totes les instal·lacions.
Creu que en aquest moment haurien d’estar contents de la situació.
Sr. Juan. M. Fernandez.- Respon al senyor Carles Ferrer.
−

Explica que varen fer una reunió per valorar com havien anat les barraques de la Festa
Major i van fer una reunió amb diverses persones. Entre elles hi havia representants que
es queixaven del soroll, hi havia representants que es queixaven de la competència
deslleial i també hi havia representació de l’associació de barraqueros de Carnaval.

−

El que passa és que a l’hora que van escollir només va venir el president i, aleshores, va
quedar una mica deslluïda. Es van agafar notes de tot el que es va parlar i sobretot el
que va parlar el president, perquè per la seva part pràcticament es van limitar a escoltar
les opinions d’aquesta gent. Sobretot, van parlar de fer menys dies, perquè eren massa
dies, massa molèsties i massa competència deslleial durant massa dies. Assegura que
treballaran sobre aquests aspectes i tal i com va anar la reunió, suposa, que es faran
menys dies. Enlloc d’onze dies, com aquest any, que s’ha allargat fins dilluns, es farà
més curt. En principi, el lloc serà el mateix.

−

Després hi ha la qüestió de la bicicletada de l’onze de setembre que ha sentit que havia
estat un fracàs, però el regidor creu que és la gent la que va a la bicicletada. Si es fa vint
anys seguits, veuran que la gent que hi va seran entre tres-cents i quatre-cents, que és
la gent que també hi havia aquest any. Altres vegades, ha estat una cosa excepcional i
no és pas normal que hi hagi vuit-centes persones en una bicicletada. Diu que ja ho va
dir l’altre dia i no vol ser reiteratiu, però regalem samarretes o no, donem esmorzar i
dinar o només donem esmorzar, etc.
Finalment, a la bicicletada han vingut tres-cents i escaig de persones i en relació al dia
que van demanar de fer la bicicletada, explica que han fet una bicicletada demanant el
dia nou i que ell sàpiga en cap moment han demanat cap altre dia.
Els organitzadors la van demanar per al dia nou i l’Ajuntament els va dir que si la volien
fer el dia nou, endavant, i van recolzar-ho tant com van poder, com sempre. Repeteix
que va ser el dia nou.
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Alcalde.- Explica que respecte al cartell de Carnaval, l’Equip de Govern ara mateix no té
un criteri concret, en aquest moment.
−

Respecte a l’edifici de Ca l’Anita, el senyor Pàramo diu que estan preparant-se per fer
una consulta, perquè hi ha qüestions que no estan acabades.

−

L’alcalde respon al senyor Francisco Martinez i diu que ho fa rient, per la pregunta de si
tenen pla de govern i, lògicament, li aclareix que en tenen. Considera que la pregunta és
tan absurda, que fins i tot l’obvia.

−

Respecte a l’incís que ha fet el senyor Francisco Martinez en relació als punts del ple i la
seva retransmissió per TV Roses, diu que lògicament el Govern informa d’allò que li
sembla i sempre es pot descuidar d’alguna cosa o afegir-ne una altra. Creu que no és
cap cosa que sigui transcendent.

−

Del comentari de la regidora Francisca Guijarro en relació als llums encesos, comenta
que si és cada dia li preocuparia, però si, puntualment, un dia està encès, per exemple,
potser és, perquè a l’Ajuntament hi ha un funcionari que té una feina peculiar i treballa
fins a altes hores del vespre i, de vegades, es poden veure llums encesos a d’alt, perquè
per pujar a d’alt, potser primer passa per baix i, potser encén el llum per pujar.
Diu que ell també s’ha preocupat d’aquestes coses, també es va preocupar un dia que hi
havia tres fanals fosos i li van respondre que, per estalviar, de cada un n’apagaven dos.
Tot i així dóna les gràcies a la senyora Francisca Guijarro. Diu que ho preguntarà per
veure què passa, perquè, de nits, a Ca l’Anita no hi hauria d’haver cap llum encès.

−

Es refereix a la pregunta de la senyora Francisca Guijarro que li ha preguntat en relació
a la partida pressupostària de ràdio. Respon que l’Ajuntament tenia la intenció de fer una
ràdio, en va parlar diverses vegades i estava en el pressupost, però el que passa és que
fer una ràdio municipal comporta un embolic administratiu enorme i estem buscant
alternatives, tot i que cap d’elles presa seriosament. En aquest moment tenen obertes
diverses portes, però no en tenen cap de tancada, ni cap de concreta.

−

El senyor David Beltran també li ha preguntat sobre l’aixam d’abelles i li respon que ha
de trucar immediatament a la Policia.
L’alcalde aclareix que un rusc no és un aixam. Pregunta si hi ha algú que té allà les
abelles posades per treure mel o si és un aixam que es desplaça. Per aclarir-ho diu que
un rusc és allò que en castellà en diuen “una colmena”. Pregunta si és una colmena o és
un “enjambre”. Diu que si és una “colmena”, hi ha algú que és l’amo d’aquesta
“colmena”. L’alcalde pregunta si no té amo i, en tot cas, s’informarà de què va.

Sr. Carlos López.- Respon el senyor David Beltran sobre el porc sanglà.
−

Quant a la pregunta del senyor David Beltran sobre si es fan accions o no, respon que,
normalment, sempre està en contacte amb l’associació de caçadors de Roses i a les
últimes dues setmanes s’han fet dues accions, una es va fer la setmana passada aquí a
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l’entrada de Roses, perquè es va veure que hi havia uns quants porcs sanglars just al
costat de la carretera i, juntament amb la Policia Local, els mossos d’esquadra i alguns
caçadors es van moure a la zona.
També, sempre que tenen algun indici o algú els comenta que té porcs sanglars al
costat de la seva finca, ho comunica mitjançant un escrit que entra per registre d’entrada
o li diuen personalment, aleshores coordinen una acció amb l’associació de caçadors i
el dia que van a fer la corresponent cacera la focalitzen en aquest punt. Diu que més o
menys van tenint un seguiment i un contacte. Va demanar fotografies, perquè hi ha
càmares instal·lades en diferents punts que es van captant a la nit, o sigui, que
aquestes fotografies també les tenen i si vol les hi pot passar. Acaba l’explicació dient
que es va fent un seguiment del tema.
−

Respecte a una altra pregunta que ha fet sobre la Mancomunitat de Control de
Mosquits, també es va fer un seguiment. Hi ha unes reunions periòdiques, a les quals
assisteix ell o el senyor Àngel Tarrero, perquè són els dos regidors que hi estan
vinculats. Precisament aquest dijous n’hi ha una a Pals i normalment el que els van
explicant són les accions i les tasques que van realitzant, no solament amb el mosquit
tigre, sinó també amb els mosquits en general.
Creu recordar, si no s’equivoca que, en el que va d’any, han instal·lat, no sap, si
quaranta o quaranta-cinc trampes per a aquest tipus de mosquit, perquè l’han localitzat
a la Muntanyeta i a l’entrada de Roses. Hi ha dos focus que estan controlats, segons li
va dir el senyor Eduard Marquès i subratlla que es va fer un seguiment del tema.
Alcalde.- Pregunta si se’n van trobar de mosquits tigre o s’està controlant, perquè no n’hi
hagi. Diu que la notícia en els diaris que a Roses hi ha mosquit tigre no li agradaria. Per
tant, no sap si la pregunta és procedent ni la resposta tampoc.
Sr. Francesc López.- De moment, presencia no n’hi ha, però els estan incubant, estan
posant els ous i hi estan posant remei
Alcalde.- Diu que fa aquesta pregunta per tal de no crear alarmisme.
− Quant a la pregunta d’una emissora de ràdio, plantejada per la senyora Francisca
Guijarro, diu que sí, que és veritat que, com sempre, quan algú vol registrar alguna cosa
que pugui afectar interessos municipals que porti el nom geogràfic de Roses,
l’Ajuntament hi actua. Varen veure de què anava i varen desistir, no és que hagin
guanyat el plet, sinó que l’Ajuntament de Roses va posar l’avís per veure què passa, es
va estudiar la sol·liciatud i “es va aplanar a fi i efecte que tirés marxa” –NO HO
ENTENC− La intervenció del senyor Francesc Giner ha posat de manifest el problema que hi ha a
l’estació de bombament de davant de l’hotel Marina i l’alcalde reconeix que això passa
de tota la vida.
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Li demana que pensi que allà s’hi concentra el 100% de tota la porqueria que surt de les
clavegueres. El mes de juliol i el mes d’agost, en els moments punta, l’estació de
bombament treballa i treballa bé, però depenent de les pujades i baixades de pressió
atmosfèrica passa això, que ho poden comprovar fins i tot a casa o en altres carrers,
com a davant del Bar Nàutic i això depèn molt d’aquests jocs de pressions. Pot haver
moments determinats, quan un sifon quedi buit i per allà s’escapin aquestes olors. El
senyor López, que és enginyer tècnic, sap com funcionen aquestes coses, de qüestions
de pressions.
Recalca que aquesta estació de bombament funciona bé i seria bo que en un mes de
juliol o agost algú baixés per veure el riu de porqueria que passa per allà i és impossible
que no hi hagi alguna olor. En tot cas el balanç és positiu, de tan bé com fa aquesta
feina.
− De l’Ajuntament vell informa que s’està preparant el canvi i que està programat. Explica
que quan el projecte es va executar es va fer amb mobles i tot, pensant que només hi
anaven els serveis tècnics, els serveis que abans en deien de Territori. S’està preparant
per fer el canvi.
− Prenen nota d’allò que demanen, que l’aparcament del teatre potser està brut, ho aniran
a mirar i l’olivar gran, de la Gran Via, aquell que diuen que és una zona verda, és un tros
d’olivar al mig del municipi sense solta ni volta, però evidentment que se n’han de
cuidar.
− La senyora Arjona ha fet una pregunta sobre el Pla Educatiu d’Entorn i demana a la
senyora Sílvia Useros que respongui.
Sra. Sílvia Useros.- Respon la senyora Arjona explicant-li el Pla Educatiu d’Entorn.
− Informa que hi haurà una reunió el dia 4 d’octubre i allà explicaran com està ara mateix
tot el que significa el Pla Educatiu d’Entorn. Informa que l’addenda vindrà a zero i estan
estudiant què faran.
Quant a les matrícules, diu que cada dia arriben matrícules fora de termini. Aleshores,
els primers cursos d’ESO i els P3 estan força plens.
A la pregunta de l’alcalde que pregunta si se sap quantes, la senyora Useros respon
que dintre d’una setmana tindran una comissió i sabran exactament quantes n’hi ha i
aleshores la podrà informar personalment.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.15 hores, de la
qual cosa en dono fe.

L’alcalde president

El secretari general
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Carles Pàramo i Ponsetí
.

Fco. Luís Muñoz Cameo
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