ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-U DE
DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 21 de desembre de dos mil dotze
Quan són les 13:35 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 extraordinària d’acord amb la convocatòria que
s’ha repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Montserrat Mindan i Cortada
Manel Escobar Yegua
Sílvia Ripoll i Cayuela
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
David Beltran Blanco
Francisca Martin Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

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

Són absents havent excusat la seva absència:
Sr.
Ángel Tarrero González
Sra. Francisca Guijarro Muñoz

Quart tinent d’alcalde
Regidora

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Senyora Mònica Palliser Soler

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
L'AJUNTAMENT DE ROSES PER A L'EXERCICI 2013"
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Pressupost general de l’Ajuntament de Roses per a l’exercici 2013.
Antecedents
1) L’alcalde-president ha format el Pressupost general de l’Ajuntament de Roses per a
l’exercici 2013. Al pressupost general està format pels següents documents:
1. Memòria explicativa de l’alcaldia-presidència.
2. Pressupost de l’Ajuntament
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Marc pressupostari
Estat de despeses del pressupost (classificació econòmica).
Estat de despeses del pressupost (classificació orgànica).
Estat d’ingressos del pressupost (classificació econòmica).
Estat de la consolidació
Bases d’execució del pressupost
Pla d’inversions
Programa d’inversió plurianual

a) Annexes
1) Estat de previsió de moviments i situació del deute.
2) Plantilla de personal.
3) Relació de llocs de treball.
4) Còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici anterior.
5) Avanç liquidació del Pressupost de l’exercici corrent.
3. Programes anuals d’actuació, inversió i finançament de les societats municipals
a) Programa anual d’actuació, inversió i finançament de la societat municipal
Serveis Municipals de Roses, SA (ROSERSA).
b) Programa anual d’actuació, inversió i finançament de la societat municipal Port
de Roses, SA.
c) Programa anual d’actuació, inversió i finançament de la societat municipal
Promoció i desenvolupament de Roses, SL (PRODER).
4. Informes d’Intervenció:
a) sobre l’aprovació del pressupost
b) sobre el compliment dels objectius de la llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera
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2) Els pressupostos de les societats municipals que l’integren els han aprovat prèviament
els òrgans competents, d’acord amb els seus estatuts.
3) Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 17 de desembre de 2012.

Fonaments de dret
1) Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LEPSF).
2) Articles 54 i 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL).
3) Articles 18 a 23 i 115 a 118 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament del capítol primer, del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos (RP).
L’alcalde-president ha proposta del Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici 2013, el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el
següent:
Pressupost de despeses

Ajuntament

Serveis municipals
de Roses, SA

Port de Roses, SA

Promoció i
desenvolupament de
Roses, SL

I

Personal

10.547.460,00

1.198.320,00

623.000,00

577.000,00

14.101.686,00

835.700,00

727.500,00

386.400,00

235.000,00

500,00

42.000,00

5.000,00

3.806.419,00

0,00

0,00

0,00

28.990.565,00

2.034.520,00

1.392.500,00

968.400,00

2.900.000,00

570.760,00

29.500,00

25.000,00

65.435,00

0,00

0,00

0,00

2.965.435,00

570.760,00

29.500,00

25.000,00

31.956.000,00

2.605.280,00

1.422.000,00

993.400,00

II

Béns i serveis corrents

III

Despeses financeres

IV

Transferències corrents

V

Fons de contingència

VI

Inversions

VII

Transferències de capital

Despeses corrents

Despeses de capital
Despeses no financeres

300.000,00

VIII

Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

Passius financers

2.024.000,00

0,00

323.000,00

86.035,00

Operacions financeres

2.024.000,00

0,00

323.000,00

86.035,00

33.980.000,00

2.605.280,00

1.745.000,00

1.079.435,00

TOTAL DESPESES
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Pressupost d'ingressos

I

Impostos directes

II

Impostos indirectes

III
IV
V

Ajuntament

Serveis municipals
de Roses, SA

Port de Roses, SA

Promoció i
desenvolupament de
Roses, SL

17.514.740,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

0,00

0,00

Taxes i altres ingressos

9.460.360,00

0,00

1.743.000,00

852.000,00

Transferències corrents

4.531.900,00

2.184.610,00

0,00

162.000,00

473.000,00

10.000,00

2.000,00

0,00

Ingressos corrents

Ing patrimonials

32.330.000,00

2.194.610,00

1.745.000,00

1.014.000,00

VI

Alienació inversions

0,00

410.670,00

0,00

0,00

VII

Transferències de capital

650.000,00

0,00

0,00

65.435,00

Ingressos de capital
Ingressos no financeres

650.000,00

410.670,00

0,00

65.435,00

32.980.000,00

2.605.280,00

1.745.000,00

1.079.435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Operacions financeres

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

33.980.000,00

2.605.280,00

1.745.000,00

1.079.435,00

TOTAL INGRESSOS

D’acord amb l’article 166 1.c) de la LRHL, en termes homogenis i harmonitzats amb
l’estructura pressupostària de l’Ajuntament, l’import total consolidat, un cop eliminades
les operacions internes és de 36.884.224,00 €.
Així mateix, l’import de la consolidació del pressupost de l’Ajuntament amb els estats
d’ingressos i despeses de les societats municipals dependents que presten serveis
públics i produeixen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos de mercat,
és a dir, excloses les societats municipals Port de Roses, SA i Promoció i
Desenvolupament de Roses, SL, en termes homogenis i harmonitzats, un cop
eliminades les operacions internes, és de 34.400.670,00 €
2. Aprovar les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2013, que figuren
com a part integrant d’aquest expedient.
3. Fer pública la convocatòria per a l’any 2013 per a la concessió de subvencions en règim
de concurrència competitiva que figuren com a annex a les bases d’execució del
pressupost, formada pels següents programes:
a) Subvencions a entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de Festes i
joventut per 31.000 €
b) Subvencions a entitats que realitzin o organitzin activitats en matèria esportiva per
16.000 €
c) Ajuts pels esportistes individuals de Roses que participin en competicions
esportives oficials per 11.500 €
d) Subvencions per a entitats esportives que promocionin les categories inferiors i
participin en competicions esportives federades per 90.000 €
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e) Altres subvencions extraordinàries per a activitats esportives, socials, culturals i
turístiques d’interès municipal per 20.000 €
f) Subvencions per la rehabilitació i millora estètica de l’aspecte exterior dels immobles
del casc antic i del nucli de la vila de Roses (Roses posa’t guapa) per 50.000 €
4. Aprovar els encàrrecs de gestió per a l’exercici 2013 dels serveis gestionats de forma
directa, a través de les societats municipals Serveis Municipals de Roses, SA
(ROSERSA), Port de Roses, SA, i Promoció i desenvolupament de Roses, SL, que
figuren incloses en el pressupost de cada societat.
5. Exposar al públic el present expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir del de la
publicació de l’acord d’aprovació inicial al BOPG, per tal que els interessats puguin
examinar-lo i presentar les reclamacions establertes en l’article 170.2 de la LRHL. En
cas de que no es presentin reclamacions durant aquest termini s’entendrà aprovat
definitivament el pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.”” Exp.
3068/2012

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Anuncia que farà una petita explicació en relació al pressupost del 2013
de l’Ajuntament de Roses, tal com va fer a la comissió informativa.
Per primera vegada, quant a objectius d’estabilitat pressupostària, aquest pressupost els
compleix i de llarg. Els objectius són d’estabilitat, de sostenibilitat i de sostre de despesa.
Per primer cop, el pressupost d’exercici en una planificació pressupostària a mig termini que
incorpora els objectius d’estabilitat, deute i límit de la despesa.
Tan mateix, incorpora les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses en els
supòsits en què es basen.
El pressupost de l’Ajuntament de Roses que integra els pressupostos de les tres societats
municipals depenents, en termes homogenis i consolidats puja a 36.884.224,00 €, amb un
increment d’un 1, 24% respecte a l’exercici de l’any anterior.
El pressupost de l’Ajuntament de Roses, en concret per l’any 2013, puja a 33.980.000 €,
cosa que significa una petita variació de menys del 0,13% respecte l’any anterior, que
previst en aquest pressupost de 33.980.000 € la previsió de la concertació del que serà el
finançament de part de les inversions d’1.000.000 €.
En conjunt, els ingressos tributaris formats pels impostos i taxes municipals augmentaran
únicament un 0,39 %, fruit de la variació de l’activitat prevista, així com de la voluntat
política de contenció fiscal establerta a l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici
2013.
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Els ingressos corrents formats pels ingressos tributaris, les transferències corrents i els
ingressos patrimonials pugen a 32.330.000 €. Un 1,03 % més que el pressupost de l’exercici
2012.
Per la seva part, en el finançament de les inversions projectades es destinen 650.000 €
d’ingressos de capital i subvencions i 1.000.000 € d’ingressos financers, com ha comentat
abans amb la possible demanda d’un crèdit per finançar part de les inversions, conjuntament
amb una part de recursos corrents.
Com s’ha dit, per a finançar les inversions, es preveu la possibilitat de concertar una nova
operació de crèdit a llarg del termini 2013. No obstant això, en la mesura del què sigui
possible, es destinarà el romanent de tresoreria per despeses generals obtingut a la
liquidació del pressupost 2012 a reduir l’endeutament net, considerant aquestes a efectes
incloses en aquesta operació. És a dir, les previsions que tenim de la inversió per a aquest
exercici 2013 seran de 2.900.000 €, dels quals 650.000 € tenim previst que vinguin de
subvencions. Un 1.000.000 € vindrà de la concertació d’una operació de crèdit i 1.200.000 €
de l’estalvi net d’aquest pressupost 2013.
Independentment d’això i en el cas de concertar aquesta nova operació, l’endeutament a
llarg termini, a finals del 2013, incloses les quanties pendents de reintegrar per les
liquidacions negatives en la participació de la PIE, que és la participació en els ingressos de
l’Estat de l’exercici 2008 i 2009, serà de 22.1575 €. Això vol dir que, com que a l’Ajuntament
de Roses, ens havien donat diners de més, varem haver de fer un pla intern propi, per poder
fer la devolució d’aquesta quantitat. També forma part del què és l’endeutament de
l’Ajuntament, però no van haver de fer cap pla específic per retornar aquests diners, sinó
que dins de la tresoreria de l’Ajuntament ja estava previst que es pogués tornar.
El tant per cent d’endeutament en el 2013 serà d’un 67,33%. Recorda als presents que el
sostre màxim que deixa la llei d’endeutament sobre els ingressos corrents és d’un 75% i
aquest Ajuntament amb aquest pressupost està molt per sota.
Els ingressos corrents previstos per al 2013 suposaran reduir en 1.456.989 € l’endeutament
a 31 de desembre de 2012.
Cal destacar que el 74,71% de l’endeutament a llarg termini correspon a préstecs concertats
a partir del 2007 i la resta als anys anteriors.
Per conceptes, aquí tenim l’any 2013 amb uns ingressos corrents de 32.330.000 €, una
despesa corrent de 28.990.000 €, l’informe d’estalvi brut de 3.339.000 € menys el passiu
financer, que és la part que amortitzarem de 2.024.000 € ferà un estalvi net d’1.315.000 €,
que serà un 4,07% que dedicaran a finançar part de les inversions.
Cal destacar també en aquest pressupost 2013, que tenim 500.000 € afegits de més
despesa, que és la diferència l’IVA del 18 al 21%, que és una quantitat que també cal
destacar i que és evident que és quelcom que suportem i que no repercutim.
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Com ja es va establir en el pressupost de l’exercici anterior, fruit de la contenció de la
despesa, una part dels ingressos corrents es destina a finançar una part de la inversió
prevista, com ja han comentat.
Enguany, l’estalvi net ha passat del 2,34 % de l’exercici 2012 al 4,07 % per l’exercici 2013
sobre els ingressos corrents, la qual cosa permet una disminució del recurs de
l’endeutament amb aplicació a inversions d’una part dels ingressos corrents, especialment
d’aquells menys recurrents que són la plusvàlua i l’impost de construccions que obtenen els
ens locals.
En el pressupost de despeses veuen que hi ha una contenció significativa i una petita
baixada en la despesa de personal que passa del 31,50 % a l’exercici 2012 al 31,04% al
2013.
En tema de béns i serveis corrents es passa del 39,27% al 41,50%. En despeses financeres
hi ha gairebé un 50% de baixada, de 453.000 € que tenien previstos, passen a 235.000 €
per a l’exercici 2013.
A transferències corrents tenim 3.806.000 € i el fons de contingència és un nou capítol que
forma part del pressupost de despeses de 300.000 €. El fons de contingència obliga les
administracions públiques a reservar aquest fons. En aquest cas, l’Ajuntament de Roses ha
cregut convenient que fossin 300.000 € per despeses que siguin necessàries, no despesa
corrent ordinària, sinó despesa necessària i que no hi hagi partida per poder-li fer front.
Per inversions es preveuen 2.900.000 €. A transferències de capital 65.000 €. Això és una
partida de la que forma part la piscina. Els passius financers, la part que amortitzarem
aquest 2013 serà de 2.024.000 €, el que fa un total de despesa de 33.980.000 €.
Pel que fa a les despeses corrents, formades pels capítols de personal, compra de béns i
serveis corrents, interessos i transferències corrents, assoleixen un import de 28.990.000 €,
que és un 2,05 % per sobre del 2012.
Destaquen la congelació del capítol de personal a causa de les restriccions normatives en
aquesta matèria i que durant el 2012 han suposat de forma totalment injusta la supressió de
la paga de Nadal.
Dins d’aquestes despeses destaca la creació d’un fons de contingència que empara la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, destinat a atendre necessitats de caràcter no discrecional i no
previstes en el pressupost inicialment aprovat, que es puguin presentar al llarg de l’exercici.
Això és aquest fons de contingència de 300.000 €.
Les despeses de capital, inversions i transferències de capital pugen a 2.965.000 €, que és
un 6,86 % més que l’any anterior. Aquestes despeses es destinaran fonamentalment a
projectes per a la millora urbana i les infraestructures i serveis públics.
D’aquests projectes es pot destacar la reurbanització dels carrers Sant Isidre, Sant Pere Alt i
Sant Pere Baix, incloses dins del projecte del pla de barris, el condicionament de la plaça
Catalunya i dins de l’estratègia de promoció turística del municipi, el projecte de
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condicionament del castell de la Trinitat per fer-lo realment visitable i el projecte del
brollador d’aigua davant de la riera Ginjolers, dins del mar.
Explica que el brollador d’aigua és un projecte que està inclòs dins del pla d’inversions per a
aquest 2013 i que tenim previst que sigui d’una quantitat de 250.000 € i que, possiblement,
alguna empresa privada formi part d’aquesta inversió. Això vol dir que són diners que
s’estalviarà l’Ajuntament de Roses.
Finalment, les despeses financeres i l’amortització de crèdits pugen a 2.014.000 € que
presenten una disminució del 28,76% respecte l’any anterior, fruit de la finalització de 12
operacions financeres a llarg termini durant el 2012 i devolució de l’amortització de les
operacions actualment vigents.
De l'anàlisi de les despeses per ara homogeneïtzades amb la de l’any anterior, sense
inversions ni despeses financeres es constata un increment d’un 2,35%.
Per àrees gestores, gairebé el 45% d’aquesta despesa es dedica a mantenir la qualitat
urbana dins de les àrees d’Urbanisme, Serveis Públics i Medi Ambient. Segueixen a
continuació els serveis personals: Cultura, Ensenyament, Benestar, Esports i Festes amb un
18,57%, Seguretat Ciutadana amb un 7,77%, Turisme i Promoció Econòmica amb un 2,60%
i els Serveis Generals amb un 24,10%.
De les variacions anuals d’aquestes àrees cal destacar la relativa a Turisme i Promoció
Econòmica amb un 22,76% d’increment sobre l’exercici anterior. Aquesta variació es deu a
la voluntat municipal de potenciar la promoció turística del municipi com a motor de la
reactivació econòmica.
Dins d’aquestes actuacions, s’han de millorar les dotacions pressupostàries per a la
realització d’esdeveniments nàutics, realització de congressos i de millora de la promoció
dels recursos turístics. Igualment cal destacar que les partides destinades a l’atenció de
persones i famílies amb dificultats no solament s’han vist retallades, sinó que ha augmentat
on la contenció fiscal ho ha permès.
En el tema dels pressupostos de les empreses municipals, tot seguit comenta l’import dels
pressupostos de les societats municipals. El pressupost de Rosersa puja a 2.605.000 €, un
20,95% més que l’exercici anterior. Fonamentalment això es deu a la previsió de l’adquisició
d’una finca destinada a la seu social i magatzem, la qual cosa comportarà la reducció dels
imports que ara es paguen en concepte de lloguers i la desinversió de la finca propietat de la
societat situada a la zona industrial.
El pressupost de Port de Roses puja a 1.745.000 € sense variació de l’any 2012 al 2013 i el
de la piscina puja a 1.079.000 €, amb un increment d’un 2, 55%. La conclusió és que és un
pressupost rigorós que ha de permetre complir amb el programa de govern i afrontar el futur
amb una certa tranquil·litat. L’Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els
criteris d’estabilitat i redueix els seus ratis d’endeutament, cosa que lligat a la gestió
econòmica dels darrers anys li permet acumular solvència econòmica, fer inversió, atendre
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les necessitats econòmiques i socials de les persones i pagar els seus proveïdors en
terminis més que correctes sense incrementar els tributs ni fer grans retallades.
Aquesta seria la memòria del pressupost i l’Equip de Govern ha considerat que per a aquest
any 2013 seria un pressupost rigorós per a la reactivació econòmica quant a la competència
d’un Ajuntament.
Per resumir tot el que han parlat ara, que l’Ajuntament de Roses presenta un pressupost de
36.884.000 €, que amb l’elaboració del pressupost consolidat han pogut mantenir la mateixa
prestació de serveis sense retallar absolutament res i reduint, respecte anys enrere,
substancialment els ingressos.
Si parlem dels eixos prioritaris, diríem que és l’atenció a les necessitats socials sense
retallades, reactivació econòmica, noves inversions amb les quals el municipi millorarà i un
rigor econòmic estricte amb adaptació a la llei d’estabilitat pressupostària.
Respecte al manteniment de les necessitats socials diu que hi ha un manteniment sense
retallades, que són les dotacions d’Ensenyament, Cultura, Esports, Joventut.
A Benestar Social s’inclou la urgència social i la mediació d’habitatge i les subvencions a
entitats com FADIR, Creu Roja, l’Associació contra el Càncer, Tramuntanets, Càrites, etc.
Parlem de 122.600 €.
Es fa menys pressió fiscal a persones, famílies i empreses segons ja varen veure a la
presentació de les ordenances fiscals 2013.
Turisme i Promoció Econòmica, Fira de la Rosa, congressos, esdeveniments nàutics, visita
a la llotja i en barca, subvenció a l’ACOR i estació nàutica amb 237.000 €.
Incloent-hi a les bases d’aquest pressupost el “Roses, Posa’t Guapa!” amb 50.000 €, amb el
qual les persones que formin part de l’empresariat i facin obres en un determinat lloc de
Roses es veuran beneficiats amb fins a 3.000 € per cada obra.
En el pla d’inversions hi ha 2.900.000 €, que comportarà la reurbanització de carrers com
han comentat abans, amb 411.000 €.
El condicionament de la plaça Catalunya costarà 380.000 €, el brollador d’aigua 250.000 €,
l’adequació del castell de la Trinitat per tal que sigui visitable 257.000.000 €. La rehabilitació
i obres de la Ciutadella 105.000.000 €. Reposició i Millora en vies públiques i Serveis
Municipals 812.000.000 €. Millores d’equipaments municipals 625.000 €.
En el finançament de les inversions hi haurà 1.000.000 € concertat amb una operació de
crèdit. Durant l’any 2013 amortitzarem 2.500.000 € i l’endeutament municipal disminuirà en
1.500.000 €, dels que 650.000 € vindran de subvencions i 1.250.000 € d’estalvi net del
pressupost.
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Destaca un rigor econòmic, degut a l’austeritat de la despesa, del compliment d’objectius
d’estabilitat pressupostària i de la reducció de l’endeutament.
El ple compliment de la normativa d’estabilitat, com han comentat abans, vol dir equilibri,
dèficit zero i 1’2 milions d’estalvi net. Estem per sota de l’endeutament dels ingressos
corrents. El sostre és 1,75 %, nosaltres estem a 1,6793 % i l'increment de la despesa que
és una fórmula que des de l’aplicació de la normativa de la llei d’estabilitat pressupostària
ens marca un màxim 1,70 %, però l’Ajuntament de Roses està al 1,62 %.
L’evolució de l’endeutament, comenta que a final de l’any 2013 serà força significatiu i no tan
sols marca el 67,93 %, sinó que ja serà dels 22,1 milions d’euros.
El marc pressupostari 2013-2016 té un creixement d’ingressos i despeses d’acord amb
l’IPC. Això és el que tenen previst en el plurianual i ja veuran si poden continuar amb
aquesta contenció que hi ha hagut en l’increment de taxes i impostos.
La programació d’inversions és de quasi 18.000.000 € en quatre anys, un 30 % de
finançament en recursos propis i seria possible passar d’una reducció de l’endeutament del
67,93 % a un 58,97% en el 2013. El compliment d’estabilitat pressupostària és un eix bàsic
en l’elaboració d’aquest document 2013.
El regidor ponent manifesta que això seria bàsicament la presentació del pressupost 2013.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Pregunta si té un límit de temps. Diu que ho porta escrit i llegirà
de pressa, però no sap si disposa d’un temps determinat. L’alcalde no posa cap objecció i la
regidora llegeix el text a continuació.
“Manel, és veritat que una vegada has fet pressupostos unes quantes vegades no costa tant
fer una valoració política. Ara, amb tres dies no hem tingut prou temps per fer una anàlisi
detallada de cadascuna de les partides i àrees. Avui farem una valoració general més
política del Pressupost i al llarg de l'any us farem arribar dubtes, acords i desacords.
Hem fet amb vostè 4 anys de pressupostos junts. Aquest és molt semblant als nostres, és
veritat.
Podríem abstenir-nos, perquè hi ha gairebé tots els projectes que vàrem iniciar
conjuntament....gairebé tots! ...estació Nàutica, conveni amb la Confraria de Pescadors,
Terra de Pas, pla de lectura, Sons del Món, cine a la Ciutadella, Ca l'Anita acabada i a punt,
ajuntament del carrer Sant Elm en marxa, Club de les Badies Més Maques del Món, pla de
Barris, casal de discapacitats, creuers, la mateixa partida de Benestar social...a grans tret
excepte el brollador, el “Roses, Posa't Maca” i la Fira de la Rosa, la resta és molt semblant
al 2011 i gairebé igual que el 2012. Excepte el desmantellament de l'àrea de cultura és clar.
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Compartim també que és importantíssim mantenir la qualitat dels serveis del poble de
Roses, tot i la complicada situació econòmica. Hem fet, entre tots i totes, esforços per
estalviar durant els darrers anys. Recordi els 7 M€ d'estalvi del nostre govern
Estem d'acord i per tant compartim també El Pla estratègic de subvencions amb els
objectius de dinamitzacio econòmica, en reduir les desigualtats socials, en el foment de les
activitats culturals, en el foment de les activitats educatives i activitats de l'àmbit de Festes
Joventut i esports, en la protecció dels animals i la Millora de la informacio local a TV Roses
en aquest cas. Són pràcticament les mateixes d'anteriors pressupostos tot i que en alguna
molt puntual ho hauríem resolt d'una altra manera i altres quantitats.
Un pressupost de 2M i mig més del que nosaltres vàrem deixar, un 6% més també que
quedi clar que 7M€ de romanent o superàvit del 2011 que nosaltres vàrem estalviar i deixar
com a gran coixí per fer front a la crisi, per a les persones. Si no es fan les coses no és per
manca de diners.
La crisi és més forta i punyent que mai i els aturats no paren d'augmentar, això perjudica
moltes famílies de Roses i cal ajudar-les a tirar endavant.
Però recordi Manel que nosaltres fèiem els pressupostos en base de projectes i amb un pla
d'acció per a cada una de les regidories. Sense projecte no hi havia partida. No veiem cap
on anem, quins són els projectes polítics d'immediat i llarg recorregut.
Un brollador de 250.000€, artificial, és l'estratègia turística de Roses i la Fira de la Rosa que
dura només tres dies i val 50.000€ és la gran novetat en promoció econòmica?
Creiem que el poble hauria de transpuar roses, flors i no només vincular la toponímia amb
el nom si volem que sigui el nostre baluard i la nostra insígnia, fent només un aparador fictici
del nostre nom, però que no produïm nosaltres el producte. Anem a buscar, a comprar fora,
lluny de Roses, un producte que només té a veure amb la toponímia del nom no amb el que
som i representem ancestralment per cultura i per història. Amb la història fictícia dels Rodis
ja faríem i tampoc no hem avançat per aquest camí. Les fires als pobles i viles es fan per
oferir allò que tenim d'autèntics, com ja he dit. Què guanyem com a vila? Llocs de treball?
Noves indústries de la rosa? Nous empresaris floristes? treballadors? Què aprenem? Potser
farem algun cicle formatiu de jardineria?
Pensem que seria bo iniciar una Fira de producte de Roses, no només de menjar com peix,
oli i vi sinó de cultura amb majúscules, de Mediterrani, d'innovació gastronòmica, de badia
més maca del món, de nàutica i vela com fa l’Equip de Govern molt bé. No dic que no es
facin coses que se'n fan i que se n’han fet, però sense un full de ruta clar. Estem a la seva
disposició si ens necessita per tirar endavant un tipus de fira com aquesta.
Sobre les partides:
La d'ajuts a les persones és la mateixa quantitat que la del 2011 i els problemes són molts
més. Nosaltres, Manel recordi, ho teníem en una sola partida i ara el que fan vostès és
dividir-la més específicament i ho trobem encertat, però no augmenta per la quantitat de
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demandes. No hem sabut trobar si existeix una partida per la taula de les ONG per fer un
supermercat social i altres projectes que tenien previstos. Hem vist els 7000€ per a un espai
per la recollida d'aliments i ens sembla bé. Suposem que hi ha la partida de la plaça de
residència de la Pi i Sunyer i es manté la partida i el conveni i suposa que hauran afegit les
demandes per residència de centre de dia.
No hem vist una partida destinada a projectes que facin que els turistes de creuers coneguin
més la nostra zona i vila
Continuen els 4 càrrecs de confiança i les dedicacions del 100% de massa regidors.
No hem sabut veure la creació de Plans d'ocupació municipal,, en el nostre mandat, Manel
en vàrem implantar 150. Puntualitza que es refereix a plans d’ocupació municipal, perquè de
la Generalitat no en trauran res.
El projecte fem saltar les barreres té partida?
Pel que fa a les inversions, de l'any passat, aquí tinc l'acte, Manel vostè va plantejar i
explicar quines eren les seves prioritats .
L’any passat, el 2012, en el pla d’inversions, com ha dit per l’any 2012 pujarà dos milions i
escaig d’euros, dels quals set-cents i escaig són de recursos corrents d’estalvi net i dos
milions que vindran de la subvenció del pla de barris.
En matèria d’inversions, les principals serien la riera Ginjolers, un projecte de la quarta,
cinquena i sisena fase de la riera Ginjolers, la urbanització del carrer Sant Isidre, San Pere
Alt i Sant Pere Baix, la urbanització i la rotonda de la carretera del mas Oliva, també per
l’any 2012, la zona del mas Oliva de 60.000 € per fer zona esportiva.
Suposa que com que ja deuen tenir el projecte fet, perquè ja ho ha vist a la premsa i que ja
estan els diners guardats, enlloc del 2012 ho posaran al 2013, perquè no ha vist la partida.
Quant als equipaments de la futura ràdio municipal de 60.000 € també s’havia de fer el 2011
i tampoc no hi és.
L’acta del pressupost del 2012 ens explica que el programa d’inversió plurianual és el
següent:
Exactament el que ha dit el regidor ponent, però la rotonda de la Cuana de la Gran Via no hi
és, no l’han trobada, tot i que està tot expropiat i que l’Ajuntament es va comprometre amb la
Generalitat que si feien la rotonda de baix fer també la rotonda de d’alt i el projecte ja està
fet.
El barri dels Pescadors està previst per al 2014, però com més aviat el fem millor i són
200.000 €.
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Ens diu que el 2012 havíem de fer el barri dels Pescadors i també havíem de fer la passera
de la riera Ginjolers, que espero que el projecte estigui fet i els diners guardats.
Al 2012, l’ús general de Serveis Públics ens diu, a l’apartat d’equipaments municipals, en el
plurianual, que hi ha previst un arxiu que no hem vist en aquests pressupostos ni l’edifici de
la Policia Local.
Això era el que el regidor ponent deia l’últim dia i potser alguna subvenció no l’acaba de tenir
clara i potser, per això se li ha passat.
No creiem que la Plaça Catalunya necessiti una inversió de 380.000€ hi ha places i barris
més urgents com el Barri de pescadors previst per al 2014 o el Mas Oliva, que no hem sabut
veure cap partida, però tampoc a la taula de les previsions plurianuals. Tampoc sabem què
es farà amb la partida de 270000€ en inversió d’edificis de l’Ajuntament.
Els 50.000 € de Roses Posa't Maca hi tornen a ser. No sabem quantes demandes hi ha
hagut per aquest projecte el 2012, però creiem que és bo mantenir la partida i tant de bo que
la gent tingui diners per fer més reformes.
Estem contents que encara quedin diners i projectes del Pla de Barris, la SUF i la Riera.
Trobem a faltar una partida per Casa l'Anita, l'Estanc de la Punta per obrir-la i fer-la
funcionar. Amb els arrendaments que sobrarien podríem fer-ne l’ús obrir-la. Per a la SUF hi
ha previstos 600000 € el 2014, però amb 600.000 € no la fan.
Estan molt d’acord amb la millora i adequació del Castell, la rehabilitació de la Ciutadella, tot
i que no coneixem els projectes.
Trobem a faltar una partida per posar en marxa El Far de Roses i també el projecte és clar.
O com avançarà el Castrum Visigòtic. Suposa que, com deu estar en partides juntes,
d’alguna manera es desglossaran.
Estan totalment d’acord amb l’equipament de la barca d'arrossegament, però tampoc sabem
res del projecte que s'hi destinarà i quina partida. Esperem que sigui el de Pesca-Turisme i
Pesca –innovació, hi confiem.
Pel que fa a les inversions plurianuals, trobem a faltar l'arxiu, un edifici per a la Policia
Municipal amb un espai més còmode del que estan en aquests moments. La rotonda de la
Gran Via amb la Cuana que no té partida i ja estan fetes les expropiacions i el projecte
redactat. Res de la zona industrial, el viver d'Empreses.
Per acabar, perquè durant l'any anirem seguint el pressupost i els meus companys regidors i
regidores ja faran les preguntes més puntuals.
Per acabar, doncs ens agradaria, al Grup Municipal Socialista que es plantegessin
seriosament un projecte que ara proposarem.
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Proposem que l'Ajuntament de Roses inverteixi 150.000 €, gairebé el brollador a la Confraria
de pescadors.
Ja hi col.laborem amb les visites guiades i hi vam invertir 75.000 € per la passera que tant
bons resultats ha donat i en el pressupost hi ha una partida de 24.000 € per la col. laboració
en àmbit turístic
Proposem que l'Ajuntament col.labori amb la Confraria, en la posada en marxa de
l’exportació de suquet amb el nom de Pescadors de Roses i Ajuntament de Roses. Segons
els pressupostos dels pescadors és el que caldria per a començar ja seriosament. Trobem
una bona idea que pot anar fent-se gran amb el temps i donar vida a un sector que ara i
sempre, però ara més que mai, s'ho passa malament i amb molt poca expectativa de futur.
Seria una bona inversió com a vila turística, com a promoció econòmica i turística, per
atraure talent empresarial, per a col.laborar amb la Bulli Fondation, per crear llocs de treball i
cicles formatius únics i referents a Catalunya.
Si ho veuen bé estem a la seva disposició per parlar-ne més extensament i detalladament.
Dóna les gràcies a l'interventor i al seu equip per la feina feta, gràcies per les explicacions.
Finalment dóna les gràcies al senyor Manel Escobar, també per la seva actitud i disposició.”

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Manifesta que abans de contestar la intervenció del Grup Municipal
Socialista passarà la paraula al regidor de Benestar Social per aclarir partides en concret,
perquè no li pot detallar els serveis que es presten allà. També la senyora Montse Mindan
en temes turístics li podrà donar una explicació més amplia que la que li pot donar ell mateix.
Han comentat que el Grup municipal Socialista, que han fet els pressupostos durant quatre
anys i que aquest era un pressupost continuista. Considera que el discurs de la senyora
Casamitjana no ha estat un discurs derrotista respecte a aquest Equip de Govern.
En la seva intervenció, a tot el que ha dit, hi ha més coses positives que no pas negatives,
que ha criticat a què destinaria la inversió, que ha criticat el plurianual i que no ha vist, de tot
el que fan, que hi hagi coses tan mal fetes. Pregunta per què no la seva abstenció en el vot
d’aquest pressupost. Potser aquesta actitud de positivisme donaria un altre aire i una lliçó a
molta gent.
Ha sentit com la senyora Casamitjana parlava del departament de Cultura que deia que és
com una catàstrofe i el senyor Manel Escobar no està d’acord, diu que no, que és un
pressupost molt continuista. Explica que en el departament de Cultura hi ha hagut una
reforma del regidor, en la manera de portar i l’especificació de la seva àrea. Una cosa clara
és que no poden gastar més del què ingressen. No podem endeutar més el nostre
Ajuntament. Hi ha unes pautes clares a la presentació d’aquest pressupost, la Llei
d’Estabilitat Pressupostària marca notes i pautes.
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Tenim un sostre de despesa i amb aquest sostre de despesa considera que l’esforç que s’ha
fet des de cada àrea de l’Ajuntament ha estat molt gran i, a més, tenim un pla d’inversions
que és el segon any que podem destinar part del nostre romanent a finançar part
d’aquestes.
També parlava dels 250.000 € del brollador d’aigua. Diu que no és una mala inversió,
perquè parlant del sector empresarial de Roses, ells ho veuen de manera molt positiva i no
és el que nosaltres tenim teòricament pressupostat de 250.000 €. Hi ha una empresa
privada que finançarà part d’aquesta inversió i pregunta com no tenir-ho com a referent no
tant sols a la comarca, sinó també a la província, que a l’espigó de Roses tenim un brollador
d’aigua. És un reclam turístic, és promocionalment beneficiós per a la nostra vila.
En promoció turística varen fer una aposta important amb el Grup d’Esports Nàutics que ja
va començar quan la senyora Casamitjana era alcaldessa amb la que ella estava totalment
d’acord.
L’única cosa que intenten és la promoció, via turística, a través dels esdeveniments
esportius, que segur que l’Ajuntament considera no solament a nivell de Catalunya o
d’Espanya, sinó a nivell internacional. El nom de Roses per a aquest aspecte és una
promoció bastant important.
En el tema de Benestar Social, com ha comentat abans, la partida s’ha vist incrementada de
l’any passat a aquest any en un 6% i el pressupost de Benestar Social puja a 620.000 €, que
és una quantitat important que l’Ajuntament de Roses destina al servei de les persones.
Reconeix que degut a la llei d’estabilitat pressupostària han vist que ja no poden jugar amb
aquest plurianual. Com abans tenien aquest marge de maniobra i podien dir, ara farem
aquestes obres, l’any que ve unes altres. Ara, quan es presenta un projecte, ha de ser
definitiu i, teòricament, no es pot modificar. Les modificacions han de ser molt justificades i
no és pot dir: ara en presento dos.
A més, tenen previst per l’any 2014 un total de 6.731.000 € i tot i que la senyora
Casamitjana li pot dir que això ja estava previst anteriorment. I si no s’ha executat, pels
motius que siguin, quan l’Ajuntament de Roses, en els dos últims anys, del seu pressupost
aproximadament ha portat a terme un 70 o un 75 % de les inversions, pensa que no és una
mala dada.
En la qüestió que la senyora Casamitjana comentava de la Confraria de Pescadors, amb un
import de 150.000 €, demana que li concreti el per què.
Sra. Magda Casamitjana.- Respon que els pescadors han creat una marca que és
“Pescadors de Roses” amb la que estan filatejant una quantitat de peix que està molt bé,
però volen exportar el suquet de peix a l’Àsia. L’únic problema que tenen és que si ho volen
fer bé, els cal una màquina que val 150.000 € que és una marmita per fer el suquet i, a més,
per poder-lo tancar plasticament. Això és el que els varen explicar i és el que tenien previst
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de fer. Per tant, pensaven que es podia fer un conveni, un contracte amb ells o avançar-los
els diners, però li semblava que era una bona idea per promocionar la nostra vila.
Sr. Marc Danés.- Diu, seguint una mica el fil del senyor Manel Escobar, que agraeix també
aquesta bona explicació, de com veuen el pressupost. Realment és un pressupost correcte i
destacarà una mica el tema de Benestar Social que semblava que hi havia algunes partides
que no quedaven prou clares.
Es refereix a la senyora Magda Casamitjana que deia que les quantitats en Serveis Socials
són gairebé les mateixes. Diu que no, que hi ha moltes partides que han augmentat i, per
tant, si li permet, farà un petit resum de les que s’han incrementat.
Parlava que en moments de crisi, cada vegada hi ha més gent que té problemàtica. Veien
que en el pressupost, les ajudes urgents a Serveis Socials semblava que podien ser les
mateixes, cosa que no és així. Sí que és veritat que les despeses a urgències socials és la
mateixa que l’any passat, però han d’aclarir que hi ha afegits aquests 20.000 € destinats a
tot el tema de mediació per la gent que té problemes de desnonament i, per tant, si la
poséssim a la mateixa partida d’ajuda d’urgència social estaríem parlant d’entre un 20, un 30
o un 40% d’augment d’aquesta partida.
D’alguna manera, han volgut desglossar-la per tenir més clar quina destinació tenia. Quant a
les ajudes a les diferents entitats, diu, per exemple, que han creat noves ajudes, que el 2011
no hi eren. El conveni amb l’Altem de 18.000 €, la subvenció a l’associació Tramuntanets,
que fins fa poc era de 2.000€ i aquest any incorporen aquests 20.000 €, perquè puguin tirar
endavant tant l’activitat de tot l’any com el casal de l’estiu. Hem augmentat també l’aportació
que fèiem a Càrites que fins ara eren unes subvencions que anaven a través de
concurrència competitiva. En entitats del ram social no creuen que el més correcte fos que
haguessin de concursar, veure qui necessitava més o menys diners, sinó que creuen que
són entitats que, d’alguna manera, fan un servei, que, d’aquesta manera no cal que faci
directament l’Ajuntament i que, per tant, també era bo que tinguessin clar des del primer dia
quina era la quantitat que els pertocava.
Dins d’aquesta partida de Càrites també hi ha programada aquesta subvenció que serà,
d’alguna manera, per al manteniment o la coordinació que Càrites farà del Centre de
Distribució d’Aliments i, per tant, ja queda incorporada, tot i que no quedava gaire clar.
En aquesta partida, una part d’aquests diners serà per la Gestió d’aquest centre de
distribució d’aliments que esperen que en el primer trimestre d’aquest 2013 el puguin obrir.
També tenen una partida molt interessant i molt important que pot tenir una bona acceptació
per part de la gent de Roses que és aquesta de la preparació dels menjars a domicili. En
aquest cas comencen només amb 5.000 €. Evidentment, ja n’han parlat i si la cosa surt bé i
hi ha necessitats, la poden anar augmentant, però creuen que és una partida que per
començar amb una sèrie de persones ja és suficient.
Hi ha l’ajuda destinada a la gent gran, perquè pensen que hi ha sectors de la nostra població
que creen aquesta nova demanda. Augmenten i doblen el servei d’ajuda per al transport per
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a totes aquelles persones que necessiten per diferents motius de mobilitat i que han d’anar
moltes vegades al metge a Figueres, doblen la partida del transport.
També doblen la partida d’atenció i d’informació a les dones, que és el que tots entenen com
a SIAD (Servei d’Informació a la Dona). Doblen també l’atenció per part de la psicòloga i
l’advocada i bàsicament tota la resta de partides les mantenim o les pugem lleugerament.
Creu que no hi ha cap municipi on la partida de Serveis Socials s’apuja gairebé un 6%,
entenent la partida com a ajudes que rebrà directament la gent de la població. Pensa que no
hi ha cap ajuntament de les comarques gironines que faci un increment tan alt, perquè hi ha
ajuntaments que han fet un 15 o un 16% d’augment, però aquí inclouen les partides de
personal.
L’Ajuntament incrementa les ajudes directes d’atenció de les persones del municipi. Si li
permeten, l’alcalde i el regidor ponent, es refereix al pla plurianual també d’àrea de Cultura,
que a partir de l’any 2014, tenen una previsió important de més de 300.000 € per tirar
endavant el far.
Han cregut que, aquest any, tant amb la Ciutadella com amb el Castell, hi ha una feina molt
important per tirar endavant de cara al 2013. Per tant, el Far el tenen previst de cara al
proper any, que seria el 2014.
Sra. Magda Casamitjana.- Respon al senyor Manel Escobar que ella no és derrotista, el que
ha fet, amb tota la calma del Món és una exposició política del què el Grup Municipal
Socialista ha vist en el pressupost. No cal cridar, creu que tenen bona relació fora, aquí no
tanta, però la idea era que els presents veiessin que tot i les complicacions personals que té
amb altra gent no té cap gana de fer guerra, de posar pals a les rodes ni res. El que volen,
aquí dins de l’Ajuntament, és col·laborar i, per això, han volgut fer una anàlisi d’aquest tipus.
La senyora Casamitjana reconeix que és veritat, que li ha criticat moltes coses. Suposa que
els seus companys de grup municipal li diran que, en principi, era un pressupost que no li
agradava gens i això és veritat, el varen estar mirant i no era el pressupost que hauria fet
ella o el Grup Municipal Socialista, però si que és veritat que les paraules les ha dit molt
contundentment i, per tant, no poden de cap de les maneres, aprovar un pressupost
d’aquest tipus.
La senyora Casamitjana diu que no hi ha res mal fet com ha dit el senyor Escobar. Creu que
no hi ha coses mal fetes, ni ara ni mai. Les coses no es fan mal fetes, sinó que cadascú les
fa com creu i com pot. No cal que doni lliçons a ningú. Creu que la seva persona, és una
persona limitada, conscient d’on arriba i, per tant no pensa donar lliçons a ningú. El tema de
la Cultura ha estat un desmantellament tremend, que d’alguna manera el Grup Municipal
Socialista posa en evidència, però no passa res. Tothom menja, tothom dina, tothom olora i
tothom viu.
La qüestió de la Cultura, no és només des de Roses, sinó des de fora ha estat veritablement
una cosa que el Grup Municipal Socialista creu que és una cosa que no s’hauria de fer.
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Reconeix que és veritat, que no poden endeutar-se. Diu que tant ella com el senyor Escobar
ho van patir plegats i sap que el sostre de despeses és limitat. Sap que no hi ha diners i en
cap de les seves intervencions ha demanat que posi més diners, sinó que canviï uns pels
altres. En cap moment han demanat que facin més coses.
La senyora Casamitjana es refereix als 250.000 € del brollador i pensa que en el
reconeixement de ser una de les badies més maques del Món, els van donar aquesta
distinció per autèntica, per rica i perquè paisatgisticament no hi ha res millor. Si ara els
posen una cosa artificial, no passa res, també continuaran menjant, però li sembla que avui
en dia cal que Roses pugui vendre i promocionar-se amb el que té, perquè creu que som els
millors en moltes i moltes coses i no ho estem fent, sinó que estem buscant entrebancs
artificials com si això fos un parc temàtic, però no cal, perquè venen igualment i creu que ara
mateix el brollador d’aigua no cal. Caldrien moltes altres coses i 250.000 € són molts diners.
Aquest import és tres vegades més aquesta taula i aquesta taula es quedarà aquí per
sempre més amb el vistiplau del senyor Manel Escobar.
Tot seguit, comenta la qüestió del conveni amb el GEN. Estaven totalment d’acord que es
tiressin endavant moltíssims projectes, excepte un “tour a voile” que se’ls va passar, perquè
no van estar a l’aguait, però estan totalment d’acord amb la col·laboració amb el GEN i les
propostes que fan.
En temes de Benestar Social el senyor Marc Danés ha dit que l’aportació ha apujat un 6% i
diu que no n’hi ha mai prou i tant de bo fos el doble.
Pel que fa al plurianual, no poden jugar amb l’estabilitat pressupostària, ja ho saben. Han
parlat que fa un any el senyor Manel Escobar va comentar el tema de l’arxiu i de la Policia
Municipal, que també estava en el plurianual de l’antic Equip de Govern per completar i anar
fent una quantitat d’infraestructures, de les que Roses ja en té moltes i que, a més, estan
molt bé i de primera qualitat. L’arxiu, en aquest moment, és importantíssim i si volen que la
vila sigui culturalment potent, hauria d’estar en un lloc cèntric, visitable, on s’hi puguin fer
activitats educatives i on s’hi puguin fer mil coses. Potser no cal construir-lo, potser amb tot
això que tenim, podem reubicar alguna peça i deixar que estigui bé.
Afegeix que és un pressupost correcte, no han vist res incorrecte ni res fals. És un
pressupost com el que ells feien i, per tant, amb el moment que estem passant creu que
l’Equip de Govern ha fet una gran feina de contenció. Insisteixen, però que tot i el to no
poden estar d’acord.
També ha vist que hi ha la qüestió de les urgències socials, però la senyora Casamitjana diu
que només ha parlat de Benestar Social, perquè la senyora Francisca Martin li ha donat
tanta informació que volia apuntar un parell o tres de coses. Diu que a l’anterior legislatura
feien un repartiment de 55.000 i 20.000 € que eren 75.000 €. La senyora Casamitjana troba
molt bona idea afegir 5.000 € en la preparació d’apats, però creu que l’anterior Equip de
Govern en gastava molts més. L’anterior Equip de Govern entre que feia el conveni amb la
residència i l’hostal del carrer Dr. Barraquer, 39, n’han fet molts. Considera que està molt bé
que es faci, que hi hagi una partida destinada a aquesta finalitat i no com l’anterior Equip de
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Govern que anaven una mica a “salto de mata” per poder complir amb la gent que en aquell
moment tenia gana.
No vol comentar res sobre el transport de Fadir que el Grup Municipal Socialista també
havia fet. No troben correcte la qüestió de l’ALTEM. Recorda que a l’ALTEM (Fundació Alt
Empordà) els van donar 18.000 € cada any, tant a l’ALTEM com a FADIR.(Fundació d’Ajuda
al Disminuït) També estan d’acord amb les ajudes al SIAD.
Per acabar, agraeix les explicacions i torna a dir que disculpa no poder fer el mateix que han
fet amb Benestar Social, amb cadascuna de les partides, perquè ho farà el seu company.
Anuncia que votaran en contra dels pressupostos, per totes les explicacions que ha donat,
sobretot la visió de cap on han d’anar.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu, en relació als pressupostos presentats per l’Equip de Govern de
CiU i PP per l’Ajuntament de Roses el 2013 que, en principi, per començar, també es remet
al que diu la senyora Magda Casamitjana del temps que disposen per revisar els
pressupostos que els sembla escàs. Tots treballen i és complicat d’ajuntar-se i fer una
valoració acurada dels pressupostos que són molt llargs.

En relació als pressupostos municipals presentats per l'Equip de Govern CIU-PP per a
l'Ajuntament de Roses 2013:
El pressupost es basa en el compliment de les tres regles fiscals que suporten l'estabilitat
amb un equilibri de dèficit zero, la sostenibilitat amb un deute inferior al 75 % del pressupost,
i un sostre de despesa inferior al 1,70 % del pressupost de l'Ajuntament.
Fins aquí tot correcte, hi ha bons números, es paga bé els proveidors, es compleixen els
criteris. Des de Gent del Poble-AM, un cop revisats els pressupostos presentats durant els
darrers 6 anys, altra vegada constatem que: No hi ha cap tipus d'aportació ni estructural ni
conceptual que estigui en acord a una programació de model de vila a anys vista. És a dir,
seguim sense un projecte clar de futur. Seguim copiant i enganxant el pressupost anterior.
Entenem que un poble com Roses hauria de tenir una cartera amb 9 o 10 projectes per
invertir, i de retruc poder fer consultes per demanar, o per decidir en què i on es pot invertir.
Al mateix temps, no hi ha les aportacions necessàries per a solucionar les urgències
immediates que la ciutadania precisa, en el context actual de crisi econòmica on el benestar
social i els llocs de treball es troben directament afectats.
Veiem com les associacions de festes veuen augmentat el seu pressupost en un 45 %,
passant de 20.700 a 31.000€ i en canvi les associacions que es dediquen a Serveis socials
reben unes subvencions que no estan a l'alçada dels temps que corren, creiem que
s'haurien d'augmentar i no es fa. En aquest sentit:
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1. L'actual Equip de Govern, com els anteriors, deixa completament de banda la
participació ciutadana que tant es valorava en campanya electoral, alhora de realitzar els
pressupostos municipals de 2013. En aquest sentit, altra vegada, com a municipi no hem
avançat gens.
2. Estem d'acord amb el govern actual amb la recerca d'una política d'austeritat en
despeses i en la voluntat ferma de reduir l'endeutament de l'Ajuntament de Roses per
sota del 75 % dels seus ingressos, però tot i així veiem com càrrecs de confiança que
ens els podríem estalviar clarament, continuen estan en la nòmina de l'Ajuntament,
sense que tinguem gens clara la seva aportació.
3. Tot i això i entenent que els ingressos de l'Ajuntament pràcticament no baixen,
bàsicament perquè tot i el que prometen, la principal entrada de recursos derivada de la
recaptació del IBI segueix augmentant:
4. No es realitza cap tipus d'aposta clara per a la reactivació econòmica local. Nosaltres no
en veiem, si teniu algun exemple, ens agradaria que expliqueu.
5. No hi ha cap aportació interessant i necessària per a la creació de llocs de treball. El
poble de Roses necessita actuacions urgents que ho podrien fer mitjançant les empreses
municipals, amb la creació de llocs de treball, per exemple tenir cura de la higiene dels
carrers, posant vigilants perquè no es vegin tants excrements de gossos per tot el poble.
Treure graffitis de l'immobiliari urbà, envernissar tota la fusta de davant de mar,etc...
6. A banda de les actuacions derivades de Pla de Barris, no es realitza cap inversió de
rellevància. Atenent a la manca de planificació esmentada anteriorment, les principals
inversions previstes són un brollador i la reparació del aires condicionats de l'Ajuntament.
Entenem que aquestes inversions no prioritzen necessitats i ens preocupa que s'hagi de
tirar de més deute per realitzar-se. Per exemple tenim la platja de la Punta davant de la
plaça Sant Pere, feta un desastre i mentres no s'executa cap projecte definitiu, es podria
fer alguna actuació puntual en aquell espai, perquè quedi una mica digne.
7. Al mateix temps manifestar la nostra preocupació ja que l'augment d'ingressos per
recaptacions municipals descrits abans, no es veu repercutit en les associacions socials,
culturals, esportives, educatives, empresarials i solidàries, les quals veuen congelades o
disminuïdes les seves aportacions anual, quedant any rera any més perjudicat el teixit
associatiu local.
Des de Gent del Poble -- AM, com a proposta irrenunciable per poder donar suport a
aquests pressupostos instem a l'actual govern CIU-PP que:
1) S’obri un taula de participació ciutadana per poder valorar-los.
2) Es realitzi un aposta ferma per la inversió en creixement econòmic que tant ens agrairien
els nostres ciutadans.
En cas contrari la nostra votació a l'aprovació dels pressupostos 2013, serà negativa.
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RESPOSTA AL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Manel Escobar.- Diu que té raó quant al temps per revisar el pressupost. Ja sap que hi
ha hagut poc marge. Ja sap que la informativa va ser dilluns, avui és divendres i han tingut
poc temps, però ha estat obert. El senyor Francesc Giner l’ha trucat aquest matí per fer una
consulta i és l’únic que ha pogut fer, perquè és l’únic que li ha pogut arribar. És evident que
tothom té feina i no han pogut fer res més, però també s’han vist condicionats per les últimes
adaptacions de la llei pel tema de la llei d’estabilitat pressupostària i han arribat fins a últim
moment per tal que el redactat del pressupost estigui correcte.
Respon a la sol·licitud d’una programació model per a la vila al senyor Francesc Giner, ja
que porta sis anys com a regidor d’hisenda i li demana que pensi que el 80 o 85% d’un
pressupost, com moltes vegades han comentat, està compromès d’un any a l’altre. Està
compromès contractualment el marge de maniobra que es té segons els ingressos i les
ordenances que han aplicat. El marge que queda per poder decidir el futur o les seves
actuacions en un pressupost d’un exercici són molt poques. El marge és molt poc i en
aquestes èpoques encara més.
Abans, l’Ajuntament de Roses, fins l’any 2006, tenia un ingrés extraordinari que venia de
l’ICIO que podia pujar 1.000.000 € i ara mateix tenim 1.000.000 € menys. Si aquest milió
d’euros menys que tenim d’ingressos extraordinaris li sumem la rebaixa que nosaltres
apliquem pel tipus de gravamen de l’IVA que és 1.500.000 € que aquest matí estaven
calculant amb el departament Econòmic, tenim 2.500.000 € menys que fa cinc o sis anys.
Això, ara mateix no ho tenim, continuem donant servei i considerem que els mateixos
serveis. Això vol dir que els números estan ben fets i no sap si és una aprovació model de la
nostra vila, però no han deixat de prestar els mateixos serveis de fa sis anys, amb 2.500.000
€ menys que abans.
Això vol dir que els números es fan no només amb la responsabilitat de governar i de portar
una àrea econòmica, sinó també de portar endavant un municipi, comptant amb aquests
diners de menys.
Del departament de Benestar Social suposa que el senyor Marc Danés, en part, ja li ha
pogut contestar. Algunes partides, en concret, del tema de Festes, s’havien vist
incrementades, però aquestes partides de festes, directa o indirectament, també formen part
de la promoció econòmica del nostre municipi, perquè és un reclam, perquè la gent vingui
aquí i, vulgui o no, l’empresariat de Roses també es veu beneficiat.
També ha parlat de les associacions, quant a les seves subvencions. Considera que,
precisament, Roses és un model en el tema de subvencions a les entitats. Hi ha una partida
pressupostària que puja 945.000 € en el pressupost, que és de les subvencions a entitats i a
persones. D’aquests 945.000 € hi ha 237.000 € pel tema de llibres, Benestar Social i el tema
de les entitats esportives.
No creu que hi hagi un ajuntament amb un municipi de 20.000 persones que tingui una
partida d’aquesta quantitat.
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Respecte a l’austeritat, diu que menys del 75%. Diu que estan treballant per això i aquest
pressupost plurianual que han presentat és per arribar a menys del 60% abans de l’any
2016.
No explica això només perquè és el que els marca la llei d’estabilitat pressupostària, sinó
perquè és de responsabilitat i de governabilitat i com més puguem cobrir quan parlem
d’inversions de l’estalvi net d’un Ajuntament en el pressupost encara millor.
L’any passat eren 750.000 €, aquest any serà 1.300.000 € i creu que l’esforç és important.
També podria dir que si no haguessin abaixat el tipus de gravamen de l’IBI amb aquests
1.500.000 € d’ingressos que tindrien de més, les inversions estarien cobertes, no tindrien per
què demanar un crèdit 1.000.000 € per cobrir les inversions, però l’Equip de Govern va
considerar que una de les vies d’abaixar el tipus de gravamen i de donar suport a les
famílies era abaixar aquest impost i això és el que varem intentar fer, perquè si es el que
tenen previst continuava aplicant el mateix tipus de gravamen tenien cobertes les inversions,
però no, el que tenen previst és de poder demanar aquest crèdit d’1.000.000 € i que les
famílies deixin de pagar 1.000.000 € via IBI.
Els llocs de treball i ara més que mai, segons la llei no poden augmentar, perquè no és
competència d’un Ajuntament, si l’Ajuntament fos competent amb això suposa que no
només l’Ajuntament de Roses posaria a l’abast això de poder contractar personal via
empreses municipals, però és que avui en dia la diferenciació entre empreses municipals i
l’Ajuntament de Roses és mínima, tot forma part del mateix sac.
El mateix control té l’Ajuntament que les seves empreses municipals. Això no ho diu un
polític, sinó que ho diu la llei.
El tema de subvencions de l’Ajuntament de Roses per a les persones i les entitats és
modèlic, sobretot quan els ajuntaments del costat veuen les quantitats que nosaltres els
donem i destinem, no només a la comarca, sinó a tota la província.
En el tema de la participació ciutadana creu que haurien de parlar, però creu que van fer una
prova, però aquesta prova, des del seu punt de vista no va ser una experiència gaire positiva
i suposa que això ho hauran d’anar polint.
Sr. Francesc Giner.- Respon que ha contestat molt bé les seves preguntes, però sobre el
tema de l’austeritat del què parlaven, insisteix en els càrrecs de confiança. Diu que a
l’Ajuntament tenim quatre càrrecs de confiança i creu que entre els quatre no fan ni un i
d’aquesta qüestió també li agradaria que quedés constància.
Ha sentit que el senyor Escobar explicava que el gravamen ha baixat, però l’IBI, al final va
apujar una mica, el resultat del què pagava la gent.
A l’hora de contractar llocs de treball, pregunta si les empreses municipals poden contractar
gent o és l’Ajuntament, a la qual cosa li responen que les empreses municipals tampoc.
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En el tema de la participació ciutadana, s’ha fet alguna prova i no ha anat bé, però pensa
que és interessant que s’insisteixi i es tiri endavant. Creu que s’haurien de fer més proves.
Sr. Manel Escobar.- Només diu que vol aclarir un tema que aquest matí estaven repassant.
Aclareix que hi haurà vivendes a Roses que a l’any 2013 pagaran menys IBI que fa dos
anys. Hi ha vivendes del cadastre que pagaran l’import de l’IBI i pujarà menys que fa dos
anys. Demana que els presents s’imaginin l’esforç que fa l’Ajuntament, tenint en compte que
no es deixa de prestar cap servei, sinó que han intentat que tot s’incrementi.
Sr. Juan Manuel Fernandez.- Fa ús de la paraula per aclarir la qüestió de subvencions de
Festes, perquè la regidoria, en principi, sempre ha estat d’acord amb totes les associacions i
tots els clubs i, és clar, per molta crisi que tinguem, si tenim més associacions i més clubs
que ja ens han demanat subvenció per l’any que ve, no podem quedar-nos allà mateix. És
per aquí que el regidor del GDP ha vist aquest augment de subvencions.
L’any que ve, en principi, tenen de quatre a sis associacions noves i els han de donar suport
com a totes. La prova està aquí, no és pas per res més, no és que hagin pujat així perquè sí,
és que n’hi ha de nous i com que volem ajudar a tothom, d’aquí la miqueta de puja que hi ha
hagut en subvencions de festes que ha pujat de 20.000 a 31.000 €.
Segueix explicant que tenen quatre associacions que ja entraran en concurrència. És,
perquè n’hi ha de noves, no és per res més, no és que hagin apujat les que ja hi havia.
Sra. Montserrat Mindan.- Fa ús de la paraula com a portaveu de Convergència i Unió i a
grans trets també per donar una resposta per als temes que els ocupen a nivell general.
Explica a la portaveu del Partit Socialista que parlen de rutes i projectes i ha esmentat tots
els que havien començat ells, però com ja han dit que tots els projectes que han estat bons,
l’actual Equip de Govern els millorarà i els continuarà, però el que no s’explica o el que no es
diu és que anteriorment, igual que l’anterior Equip de Govern va continuar el fet de formar
part d’un patronat de DTF (Destí de Turisme Familiar) d’haver donat o augmentat l’ajut
universal amb els llibres, de continuar amb el Pla Educatiu d’Entorn.
Sembla que els projectes hagin començat a l’anterior mandat i aquí tenia un recull de
projectes que van començar ja fa molt de temps, projectes que va començar l’anterior Equip
de Govern i d’altres que tenen sobre la taula i que no han pressupostat, perquè tot just els
estan sol·licitant per tal de poder ser, igual que som destí de turisme familiar, destí de
turisme esportiu.
Diu que l’actual Equip de Govern està treballant i també els prega que igual que reconeixen
que el que és bo ho continuen tirant endavant, també altres tantes coses bones que es
continuen fent i un exemple és que els veïns del poble haurien d’estar contents que el teixit
associatiu no pateix, sinó que és de les partides més altes. Quan li han demanat dades a
través d’una enquesta a nivell de Catalunya, no es creien les dades que ella els estava
donant. Aquestes dades segurament quedaran reflectides en un estudi de la Generalitat.
La senyora Mindan diu que tenen un full de ruta, però és un full de ruta que està encaixat
dintre d’uns pressupostos austers. Si l’Ajuntament té menys diners, és evident que podran
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fer menys coses i les coses que podran fer, les hauran de mirar molt bé, com les apliquem i
com anem.
S’ha parlat molt de la participació ciutadana. Si la prova no va funcionar, potser s’ha de fer
d’una altra manera i per això recorda a tots que ja hi ha un reglament i que van quedar
d’acord que farien tres consells de participació, que estan preparats per començar aquest
any que ve. Explicarà a la gent què és un pressupost, perquè es va fer una conferència i
tampoc va ser l’assistència que van tenir. Si més no, molta gent que va venir ja sabia que
era un pressupost municipal i per poder participar pensa que s’ha de tenir un coneixement.
Puntualitza que està preparat, que hi ha una partida de participació, igual que n’hi havia una
aquest any passat i, en tot cas, el compromís que es va prendre es tirarà endavant.
Dóna les gràcies al senyor Manel Escobar, ja que, entre tots, l’han anat pressionant, perquè,
com poden imaginar, volem més diners per a les nostres partides i per a la nostra àrea i ell
ha tingut la feina de dir fins aquí sí, i fins aquí no. Per finalitzar fa patent el seu agraïment als
tècnics de l’Ajuntament.
INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Abans que se’n descuidi, vol excusar el senyor Àngel Tarrero que no ha vingut.
L’alcalde trasllada el condol dels presents per la mort del seu cunyat, José Luís Garcia,
sergent de la Guàrdia Civil, tot i que ara era sotstinent. Era una persona molt apreciada en el
poble de Roses com s’ha demostrat a la cerimònia, amb una església abarrotada. Creu que
algú de Madrid hauria d’haver vingut a veure com vivim aquí a Catalunya.
L’alcalde fa memòria i recorda En José Luís Garcia com un Guàrdia Civil en aquells temps
de la transició o previs a la transició, que assistia a tots els mítings, suposadament, per
comprovar que no hi hagués res que no fos del cas, però que alhora estava envoltat
d’amics, perquè en tot cas, si algun amic deia alguna cosa, suposa que ho devia amagar,
perquè mai hi va haver cap conseqüència.
Tant és així que avui, fixant-nos, allà a la missa, hi havia gent que pot dir que era d’extrema
dreta i gent que era d’extrema esquerra, si és que a Roses hi ha gent d’algun d’aquests
extrems.
Vol dir que persones de diferent ideologia i de diferent procedència ens hem aplegat allà a
dir-li adéu.
L’alcalde demana que li deixin posar En José Luís com a exemple. Un guàrdia civil nascut a
Santander a qui se li ha fet tota la missa en català, on hi havia guàrdies civils d’uniforme,
militars d’uniforme, policies d’uniforme de tot tipus, bombers i altra gent. Per tancar aquest
comiat, l’han volgut obsequiar amb unes cançons. Ha estat un grup d’havaneres en què hi
havia un argentí; un alemany; els fills d’aquest alemany casat amb una senyora nascuda
fora de Catalunya; a més hi havia una persona, d’aquestes que en podrien dir de Roses de
tota la vida, de generacions.
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En acabar, ha intervingut, cantant la coral parroquial on la diversitat també era patent.
Aquest és el retrat de la societat catalana i el retrat de la societat rosinca. Tots a una, parlant
la llengua que volem, en el moment determinat que volem. A tots ens agrada parlar totes les
llengües i aquesta és, precisament, l’última herència que ens ha deixat de la seva mort trista
i que hem plorat. Ha estat una demostració d’aquesta Catalunya, la Catalunya que ell
s’estimava, la Catalunya real.
Dit això, passa a tancar aquest debat d’aprovació prèvia a la votació dels pressupostos.
Com ha dit molt bé el ponent, senyor Manel Escobar, és un pressupost rigorós per a la
reactivació econòmica i no vol repetir totes les xifres, perquè està molt ben explicat. Hi
consta l’evolució econòmica amb els seus eixos prioritaris, que són: atenció a les
necessitats socials sense retallades i reactivació econòmica amb noves inversions per al
municipi amb el rigor econòmic que ens marca la llei.
De les noves inversions, explica que l’Ajuntament de Roses ha de cuidar un municipi que és
destinació turística i aleshores moltes millores que s’estan fent, des de la darrera floreta que
s’està col·locant per al poble de Roses fins a aquesta vorera d’aquí davant que ara hem
acabat, tot és per a la millora de la imatge del poble de Roses. Volen que vinguin turistes,
que en vinguin molts i per això nosaltres hem d’oferir un poble amb les millors condicions
estètiques, d’ordre i de cohesió social. Aleshores, el full de ruta del nostre govern és
manteniment sense retallades de dotacions com ensenyament, cultura, esports i joventut
amb 715.000 euros.
L’alcalde fa un prec per tal que totes les entitats de Roses que els sembla que els donem
poc, truquin als seus col·legues homònims o les entitats equivalents de qualsevol municipi
de la demarcació de Girona i si troben un ajuntament que els tracti més bé que els ho facin
saber i miraran com ho faran per poder-se igualar.
També posa l’exemple de la llar d’infants, si troben alguna llar d’infants municipal de la
província de Girona que donin la qualitat de servei que estem donant nosaltres a un preu
més barat de servei, que ens ho facin saber, que els anirem a preguntar com s’ho fan.
El senyor Marc Danés, de l’àrea de Benestar Social, ho ha explicat sobradament, és molt
important per nosaltres i no voldria caure en aquesta posició d’aquella gent que diuen que
quants més diners poses en un pressupost vol dir que fas més coses o que tens més
sensibilitat. Diu que això no és veritat i aquí vol felicitar el rigor amb què es porta el
departament de Benestar Social. Es dóna allò que es demana i que es demostra que és
objectivament donable. No regalem diners, no fem clientalisme, donem allò que ens
demanen, ningú queda desatès, tothom és atès. Varen crear el servei d’urgència per als
clients habituals que vol dir, “entre cometes”, les persones que, de fa temps, tenen una
situació precària, però varen crear un servei d’urgències per als nous que es presenten.
Han constatat que hi ha molta gent que s’aguanta a casa, que els fa vergonya, es pregunten
com s’ho faran i, de cop i volta, quan es decideixen a demanar ajuda, és que estan a les
últimes. Per tant, aquestes persones passen a davant.
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De les subvencions a les entitats del món del Benestar Social destaca L’associació Contra el
Càncer, Creu Roja, Jubilats, FADIR, Tramuntanets, ALTEM, Càrites amb un import de
122.600 € en subvencions directes i no vulguin saber les indirectes.
Vol destacar una menor pressió fiscal a les persones, famílies i empreses. Diu que si
haguessin aplicat només l’IPC en aprovar les ordenances i no haguessin fet rebaixes,
l’Ajuntament de Roses hauria ingressat 1.500.000 € més amb una política normal, la que es
fa al 95 % dels municipis. En canvi, nosaltres deixem d’ingressar això, que vol dir que els
contribuents de Roses deixen de pagar aquesta quantitat. Aquest és un ajut important per a
les persones, per a les famílies i per a les empreses.
De l’àrea de Turisme i Promoció Econòmica, esmenta la Fira de la Rosa. Comenta que no
s’hi val a desmerèixer-la i es fa el que es pot. A Roses, que ell sàpiga, no hi ha cap producte
que permeti fer una rosa i si en fem una és molt bonic. Si tot i que l’any passat el poble de
Roses es va omplir de gent, no entenem que som un municipi turístic, doncs malament.
L’alcalde diu que de la fira de la Rosa n’estem molt orgullosos i aquest any millorarà.
Quant als congressos, aclareix que n’estan preparant, n’hem rebut i n’hem anat a buscar.
Quant als esdeveniments nàutics, respon a la senyora Casamitjana que Roses no es va
fundar el dia que a la regidora la van nomenar alcaldessa, sinó que venim de lluny i si es
parla d’esdeveniments nàutics és perquè algú va fer un port esportiu. I si avui es parla de
Cultura i de la Ciutadella és perquè algú la va arreglar. Si es parla del Castell és perquè algú
el va aixecar. Si parlem del teatre, malgrat el vot en contra dels socialistes, es va fer un port
esportiu.
Roses té una història i no s’hi val a dir que som continuistes, perquè tothom sap que els
pressupostos estan condicionats en un 85 %. Aleshores, respon a la senyora Casamitjana
que, i tant que va continuar, varen continuar, perquè la senyora Casamitjana també havia
continuat i també vol donar un agraïment al nostre regidor d’Hisenda, senyor Manel Escobar.
Tampoc es poden descuidar dels regidors d’Hisenda, com va ser el senyor Josep Alemany
en el seu dia i el senyor Pere Juanola en el seu dia. Són persones que han fet la seva feina
d’una manera meravellosa i amb uns interventors com va ser la Ma. Teresa Hermida i ara
l’Ernest Ruiz que són interventors de gran nivell.
Diu a la senyora Casamitjana que l’anterior Equip de Govern va continuar tenint uns
superàvits, però és que venien de catorze anys de superàvits, gràcies a una bona política
que a partir de l’any 93, quan Convergència i Unió entra al govern de Roses. A partir d’aquell
moment, sempre més hi ha hagut superàvit. Per malament que fes la gestió l’anterior Equip
de Govern, era impossible que no tinguessin superàvit.
En el cas que la senyora Casamitjana ho desitgi, li demana que miri l’estructura del deute
que tenim a Roses. Tenim una estructura de vint-i-dos milions que devem i, d’aquests, set
són anteriors al 2007 i catorze són entre el 2007 i el 2011, any de les eleccions.
Aleshores la campanya “Roses, Posat’t Guapa!” està dins de la política de l’Equip de
Govern. Pot ser una tonteria, però es tracta de superar aquest estat possible, que molta gent
pateix, de depressió, de dir que com que estem en crisi no faig res. Però, precisament si
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estem en crisi, es tracta de fer coses, animar el poble de Roses i d’aquí ve aquesta iniciativa
d’urbanisme i agraeix a la senyora Sílvia Ripoll la seva feina.
Del pressupost d’inversions comenta diverses partides:
-

Per a la reurbanització dels carrers hi ha 411.000 €.

-

També hi ha el condicionament de la plaça Catalunya que creu que s’ha de fer, perquè
aquesta plaça Catalunya va néixer amb un pecat original que és trencar els equilibris i la
sostenibilitat. Considera que la plaça Catalunya ha de recuperar una posició i no s’ha
acabat aquí la plaça Catalunya.

–

També es refereix al brollador d’aigua, explicant que algú els senyala la lluna i es
queden mirant el dit. El brollador no és res més que un incentiu com pot ser la llum de
Nadal, la festa de Carnaval i com poden ser els focs artificials i qualsevol cosa que es
fa. Són incentius, perquè la gent triï Roses davant de tota l’oferta que hi ha de
destinacions turístiques. Es tracta que vinguin a Roses per veure aquella cosa que els
pot agradar. En aquesta mateixa línia també es poden preguntar per què iluminem el
castell de la Trinitat, a la qual cosa respon que és perquè pot ser bonic i el brollador
també pot ser una cosa bonica.

–

A la rehabilitació i obres de la Ciutadella, també pot dir que aquí donaran feina a les
empreses petites de Roses.

Quant a la idea de donar feina, vol diferenciar entre donar feina, crear llocs de treball o
ocupar persones. L’alcalde es mostra més partidari d’incentivar les empreses per tal que
tinguin feina i que mantinguin els llocs de treball que no pas aquestes ocupacions temporals
de gent que no els és cap futur. Saber que durant tres mesos l’Ajuntament et contracta per
una cosa i que després passarà una altra, no és el camí. La gent s’ha d’incentivar, s’han de
formar, esforçar-se i, lògicament, això és fomentar llocs de treball permanents, llocs de
treball a través d’una empresa o a través de l’autoocupació.
-

Per a la reposició i millora de vies públiques i serveis municipals hi ha 812.000 € que vol
dir treballar per a multitud de petites empreses, de Roses, de fora i de projectes.

-

Per a la millora d’equipaments municipals diu que hi ha 625.000 €. Algú ha parlat, creu
que ha estat En Francesc Giner, dels 200.000 € destinats a l’aire condicionat. Per això,
l’alcalde pregunta si és que no vindrà una empresa a col·locar-ho i, si pot ser i guanya el
concurs i pregunta si no serà una empresa de Roses que donarà feina als seus
treballadors.
I, per cert, estan parlant d’un aire condicionat, que és el de la Ciutadella. Durant aquests
quatre anys, que resulta que tant s’ocupaven de la Cultura, no es va acabar aquesta
obra i hi ha una humitat i una condensació que ho fa totalment necessari.

Un estalvi net previst d’1.250.000 € ens permet continuar amb les inversions. Rigor
econòmic, austeritat en la despesa i compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària,
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fent un èmfasi en què les condicions que se’ls han posat són enormes. Demana que pensin
que l’increment de la despesa i del que han tingut l’any passat no pot excedir de l’1,70 % i a
Roses han fregat el 1,62 %. Per tant, han augmentat la despesa en allò que es podia fer i
amb seny.
De la sostenibilitat del deute, els diu que estan a un 75 %. Malgrat aquesta possible petició
d’un préstec, ens quedarem en un 67 % i després la llei d’Estabilitat Pressupostària els diu
zero.
L’Equip de Govern encara preveu, malgrat tot això que han dit de la rebaixa que pagarà la
gent, un increment 1.200.000 € a través d’impostos, taxes i arbitris. Tot i així l’actual Equip
de Govern encara esperen tenir aquest superàvit.
Dit això, entrant en els detalls, no sap per què vol desmerèixer el nom i l’origen de Roses. És
com si a Santiago de Compostela sortís algun tècnic dient que aquí no hi ha vingut mai Sant
Jaume. A més, si no ha vingut aquí, no ha passat per Saragossa i la Mare de Déu no s’ha
aparegut a dalt d’un pilar en el seu Camí de Santiago.
-

Demana als presents, que siguin seriosos i parlem de coses serioses com ara el Pla de
Barris. El Pla de Barris comenta que es va atorgar el 2008. Era un Pla de Barris per
quatre anys del 2008 al 2012. El nou govern va entrar el 2011 i no hi havia ni un 25 %
executat i el pitjor és que no hi havia ni projectes per després.

-

Respecte a la rambla, comenta que estan acabant el projecte. No es podia fer l’any
passat i el faran aquest any que ve.

-

Quant al skate, estava pensat per a un lloc que van creure que no era l’adient, perquè
era un lloc amagat i l’han posat a la llum i a davant del món.

-

Els fa il·lusió de fer la rotonda de la Cuana, però han de prioritzar i no toca.

-

Van fer una enquesta respecte al barri de Pescadors a l’any 2008 o al 2009 i no s’ha
complert res.

-

En el programa portaven la passera de la riera Ginjolers, ho varen compartir en el pacte
de govern i en poc temps s’estarà executant a càrrec dels pressupostos del 2012. Per
tant, no ho veuen en el 2013, perquè està ja encarregat en el 2012.

-

En el Pla General s’havia previst de construir l’arxiu municipal a davant de la Policia
Local, ha desaparegut aquest equipament i s’han trobat que ja no hi ha lloc, com tampoc
hi ha lloc per a la Policia Local, tot i que algú defensava que fos en un lloc
d’aparcaments i zona verda, però l’alcalde creu que no és del cas.

-

Del Mas Oliva, diu que no hi ha cap projecte, tot i que hi havia una pancarta amb un
gran rètol que deia: Mas Oliva, ara ens en cuidarem, però el projecte no hi és. No se
l’han trobat.
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-

Quant a la SUF, a l’edifici de Ca l’Anita i l’Ajuntament vell, tal com li deien, tothom és
conscient que quan es fa un equipament s’ha de mantenir i que en una administració no
és allò de dir : aquí tens la clau i l’obro. Si té que haver una persona responsable i està
dotze hores obert representa tres torns. Pregunta quins equipaments es poden fer
sense comptar que hi ha un aire condicionat, que s’ha de netejar, que gasta una llum i
ha d’haver unes persones que se’n cuidin. Creu que aquesta és la funció de
l’Ajuntament.

-

Del Castell de la Trinitat diu que han passat cinc anys i encara no hi ha les manetes per
obrir les portes. D’acord que l’actual Equip de Govern també estava esperant el Ministeri
de Cultura, però a Roses va venir una ministra i una altra dient que vindrien els diners i
els diners no han vingut i ara que tocava no hi són. Aleshores, han agafat diners de
l’Ajuntament, han anat a la Diputació a buscar diners, han anat a buscar diners, han
buscat del fons FEDER i aquest any acabarem el castell. Farem el castell visitable,
perquè per tenir-lo com està l’hem de tancar. No hi ha ni un lloc per anar al lavabo, això
és així i han passat quatre anys d’aquesta magnífica àrea de Cultura.

-

Del Far de Roses, diu tres quarts del mateix. Pregunta com volen que l’obrim i pregunta
qui el mantindrà i amb quins diners.

-

De la barca d’arrossegament, dóna les gràcies que els agradi, però els diuen que no hi
ha projecte. L’alcalde respon que els van trucar i els van dir: “Us donem la barca i a més
l’heu d’haver rebut en quinze dies, perquè aquesta barca se’n va al desballestament i si
en quinze dies no tenen firmat el document, aquesta barca l’han d’enfonsar. Diu que
faran el projecte i el veuran tots.

−

Tothom sap que la zona industrial tothom sap que està aturada, o més ben dit, pendents
d’unes sentències i d’un procés judicial.

−

Fa esment dels 150.000 € per a la Confraria, per exportar suquet. Diu que encara dilluns
passat va estar esmorzant amb el president de la Confraria i no li n’ha parlat mai.
Repeteix que no li n’ha parlat mai, això que assegura que parlen d’aquests temes entre
altres coses i per condicions seves, està ajudant el sector de la pesca i només faltaria.

−

Les obres del Pla de Barris continuaran i han augmentat el nombre de carrers que
s’incorporen.

−

Ha sentit que es desmantellava l’àrea de Cultura, però creu que han fet més cultura que
mai i a menys cost que mai. Pregunta si és que mai l’àrea de Cultura havia tingut el
superàvit que ha tingut el Grup Municipal Socialista i aleshores els felicita.

−

S’adreça al senyor Francesc Giner i li diu que entén que és un regidor nou i, de vegades,
aquí en el debat no s’entén ben bé què volia dir. Es refereix a la valoració del senyor
Francesc Giner que ha dit que entre els quatre càrrecs de confiança no en fan un i creu
que és una afirmació ofensiva. Demana al senyor Giner que s’ho pensi una altra vegada.
Entén que la seva intenció no era en cap cas ofensiva, però ha sonat molt malament o,
potser ha estat ell que ho ha entès malament.
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-

ALTEM i FADIR també ho donava l’anterior Equip de Govern, però l’anterior també,
perquè el conveni dels 18.000 € a uns i als altres ve anterior al 2007.

-

De la participació ciutadana, discrepa de les opinions expressades per l’oposició, perquè
tots han dit que va anar malament, però per a ell va anar fantàstic, perquè a la
participació ciutadana hi ve qui vol. Si algú es pensava que vindrien dues-centes
persones a sentir com es fa un pressupost, doncs és que havia fet unes previsions
errònies.
Si es fa un anunci, cosa que ara farem, amb la Sílvia Ripoll, ja estaria fet si no hagués
estat per aquestes al·legacions. Es farà una jornada per explicar com es fa un pla
d’ordenació urbanística. Si venen cinquanta persones saltarem per un peu, si en venen
quinze direm que ha anat bé i si en venen tres direm que ha estat normal, perquè per
desgràcia va així. Tots ens omplim la boca parlant de participació ciutadana, es convoca
la gent a la participació ciutadana i no ve ningú.
En canvi, en la darrera actuació de participació ciutadana han tingut un èxit i, per tant,
discrepa del què han dit de la participació ciutadana. Han preguntat al poble de Roses
què els sembla la façana de Ca l’Anita i han vingut una mica més de tres-centes
persones a donar la seva opinió, que són moltes. L’alcalde pensava que en vindrien tres
mil i han vingut només tres-centes, però se’ls ha d’agrair i han expressat la seva idea
amb una pregunta que no era gens manipulada, perquè més aviat era al contrari. Es va
fer l’enquesta per la brama que hi havia que deia que s’havia de treure, però demanant
que pensessin que si s’havia de treure valia tant. La gent deia, si val tant deixem-ho
estar. L’alcalde anuncia que passades aquestes festes faran una jornada per explicar
els pressupostos que quedin aprovats dintre uns moments i reitera que li ha sabut greu
el comentari respecte als càrrecs de confiança del senyor Francesc Giner.

−

Ja ha explicat la intervenció respecte a la creació de llocs de treball i del comentari que
no s’abaixa l’IBI. Comenta que a nivell personal i de propietaris sí que baixa l’IBI, però
no en la totalitat, perquè hi ha parcel·les, propietats, immobles que canvien de valor,
altres que es donen d’alta i totes aquestes coses.

−

Creu que, com molt bé ha dit el senyor Manel Escobar, per a la majoria de les persones
de Roses, l’IBI haurà baixat.

−

També vol aclarir que hi ha hagut una renovació de l’aparcament i les persones a qui
s’ha adjudicat ja tenen encarregat i estan fent aquell passeig que s’havia començat de la
riera Ginjolers, fora del lloc on s’aparquen per obrir una nova entrada i per tal que la
gent que ve de Canyelles i del sector del port no hagin de fer la volta a tot el poble, sinó
que a través del carrer de la Llotja puguin entrar.

−

Es fan coses a l’entorn de la platja i quan pregunta per què no s’ha fet, respon que està
com està, per administrar bé els diners. Amb el regidor Carlos López, varen dir que seria
anar refent com amb un compte de mai acabar i creu que no que vingui la Universitat,
que faci un estudi i que digui quin és l’efecte dels espigons i quan ho tinguem, potser els
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diners de refer la platja que ens hauria costat 50.000 € en aquest any 2012, refent els
espigons seran els últims que gastem, o si més no, minimitzem de gran manera
l’impacte i la platja de la Punta recobrarà la seva forma, però amb seny.
L’alcalde diu que gràcies als nous càrrecs que hi ha a Costes, han entès que els espigons
tenen una incidència negativa respecte al manteniment d’aquesta platja.
-

Respecte a les associacions, si algú sent a dir que hi ha alguna associació que rep pocs
diners de l’Ajuntament, si es tracta d’un club de bàsquet, que truqui al club de bàsquet
de Girona i pregunti quants de diners reben de l’Ajuntament i els contestaran que és el
club de bàsquet que paga a l’Ajuntament per utilitzar el pavelló.
L’alcalde ha esmentat Girona i potser s’equivoca, però aquesta manera de funcionar és
habitual a la demarcació de Girona. Repeteix que l’Ajuntament de Roses dóna diners,
perquè utilitzin el pavelló, mentre que a tot arreu fan pagar als clubs i les associacions
per utilitzar el pavelló.
Una altra cosa que és novetat és que s’ha incorporat com a subvencións normatives, les
que atorguen a FADIR i a Càrites. No era raonable que aquestes entitats tinguessin que
acudir a un procediment de concurrència competitiva.
I fem-ho. A més, una persona per rebre 1.000 € havia de demostrar que n’havia gastat
2.000. Pregunta que fent-ho així, quin favor li fèiem si aquella persona feia una activitat
que era a favor del poble en general. Ens ho hem de mirar, perquè no pot ser que els
obliguem a presentar despeses que, de vegades, els portàvem pel mal camí.
En resum, l’alcalde vol felicitar als regidors, als caps d’àrea, a tots, perquè han entès
que no podia ser aquest camí. Tenien unes normes i unes lleis que els obligaven i la
contenció ha estat total.

−

Diu a la senyora Casamitjana que el to de la seva intervenció, llevat aquestes coses que
ha dit, és quelcom que li agraeix. Creu que ha estat un to positiu. Al senyor Francesc
Giner també agraeix el to positiu de la seva intervenció. Reconeix que quan parla és molt
vehement i ha volgut aclarir que Roses existeix fa milers d’anys i no des del 2007. Posa
l’exemple de la carretera per anar al Bulli que es va fer fa trenta anys. No han descobert
ara El Bulli. A En Ferran Adrià i a En Juli Soler els van donar el dracma de la vila de
Roses almenys fa dotze anys.

−

Aleshores, tenen el que tenen, els pressupostos no són de llibertat per fer el que a un li
doni la gana. El 85 % del pressupost, que vol dir el personal, una cosa i l’altra ja ve
enganxat allà.
Aquesta seria la conclusió. Tenim un pressupost rigorós, que serveix per a la reactivació
econòmica del poble de Roses i tenim mancances, perquè a la seva faceta com a
Diputat del Congrés dels Diputats a Madrid, han presentat una proposició no de llei,
dient que aquells ajuntaments que durant els últims darrers cinc anys, per posar una
xifra, han consolidat uns superàvits a la seva gestió i que, a més, estan per sota, com és
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el cas de Roses de l’endeutament límit, que ens deixin fer la nostra vida. Afegeix que no
sap si han notat que hi havia una partida que ha baixat que és la de personal. La partida
de personal és la limitació dolorosa que ens han posat en molts casos i les limitacions a
reposar a aquelles persones que es jubilen. Posa l’exemple que es jubili un encarregat
d’aquí o si algú demana excedència.
Aleshores, estem patint una certa tensió per aquestes coses, perquè la feina s’ha de fer
i l’hem de repartir amb altres treballadors i no tots estan disposats a assumir que estem
en aquesta situació. El poble ha de tirar endavant i si ells, un bon dia van decidir de
venir a treballar a l’Ajuntament, han de saber que és per a les bones i per a les dolentes
i no per culpa de l’Ajuntament de Roses. Gràcies al que ha dit, gràcies a un Josep
Alemany, a un Manel Escobar, a un Pere Juanola, a un Ernest Ruiz i a una Teresa
Hermida, l’Ajuntament de Roses pot presentar un full de ruta amb la seva gestió
econòmica envejable i de primer nivell.
Agraeix a tots la seva col·laboració.
Sra. Magda Casamitjana.- Demana una nova intervenció per tal de respondre per al·lusions,
a la qual cosa l’alcalde diu que s’ha adreçat a la regidora, però no l’ha esmentat dins del
relat.
Alcalde.- L’alcalde no autoritza a la senyora Magda Casamitjana a fer un nou torn
d’intervencions. Diu que el debat es fa com s’ha fet abans del 2007 i també així es feia en el
2011. Ha d’haver una ordre i hi ha un Reglament Orgànic Municipal que diu que hem de ferho així.
L’alcalde pregunta als presents si volen votar les propostes conjuntament o desitgen fer-ho
una a una i per separat.
El resultat de les votacions del punt número 1 de l’ordre del dia és el següent:
Vots a favor: Onze (11) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Vuit (8) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco
Martinez, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia Presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i l’eleva a acord plenari.
02.- APROVAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL MUNICIPAL PER A L’ANY 2013.
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El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació del document
Aprovació de la plantilla del personal municipal per a l’any 2013.
Antecedents
1. El Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Roses ha elaborat, com
cada any, la plantilla del personal de la corporació de l’any 2013, en compliment del
que disposa l’article 283.1 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 i els articles 25
i 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals.
2. A la plantilla, sotmesa a aprovació, s’amortitzen 3 places del personal laboral, pels
motius que s’indiquen a continuació:
1. La plaça de subaltern de l’Àrea de Cultura i Patrimoni (grup AP): Per jubilació de la

persona que l'ocupava.
2. La plaça de personal d'oficis no qualificat de la Brigada d'obres i serveis (grup AP): Per

defunció de la persona que l'ocupava.
3. La plaça de personal d'oficis no qualificat de l'Àrea d'Esports (grup AP): Per amortització

de la plaça, atès que la persona que l’ocupava va superar un concurs intern de valoració
de mèrits, i va passar a ocupar la plaça de peó controlador de serveis públics.
3. El secretari general de la Corporació ha emès un informe favorable al respecte, de
data 11 de desembre de 2012.
4. La Comissió Informativa del dia 17 de desembre de 2012 ha emès un dictamen
favorable al respecte.
Fonaments de Dret
És d'aplicació a l’acord d’aprovació de plantilla la següent legislació:
1. Articles 8 a 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
2. Articles 22.2.i), 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
3. Articles 282 i 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el test refós
de la Llei de règim local de Catalunya.
4. Article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública.
5. Articles 25 al 35 i 54.a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.
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6. Articles 126, 127, 129.3.a), 129.3.b), 154.1, 154.2, 167, 172, 176.2 i 177 del Reial decret
781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local.
7. Article 168.1c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
8. Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris de l'Administració Local.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, s’adopta el següent
Acord
1. Aprovar, amb caràcter inicial, la plantilla del personal al servei de la corporació de l’any
2013, que comprèn totes les places reservades al funcionariat de carrera, al personal
eventual i al personal laboral, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I.
2. Exposar l’expedient al públic, durant el termini de quinze dies a comptar des del dia
següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. La plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no
s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a
resoldre-les.
3. Publicar la plantilla íntegra del personal municipal, un cop aprovada definitivament, al
tauler d’edictes de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
4. Trametre còpies certificades de la plantilla a l’Administració General de l'Estat i al
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de trenta dies des de la seva aprovació.
5. Comunicar l’adopció de l’acord corresponent al Departament d’Intervenció de la
Corporació i al cap de Recursos Humans per al seu coneixement i efectes.= Exp.
3295/2012.
El resultat de les votacions del punt número 2 de l’ordre del dia és el següent:
Vots a favor: Onze (11) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma.
Masblanch, Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez,
Manel Escobar, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Vuit (8) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco
Martinez, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
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En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia Presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i l’eleva a acord plenari.
03.- APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
L’ANY 2013
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació del document
Aprovació de la relació de llocs de treball del personal municipal de l’any 2013.
Antecedents
1. El Departament de Recursos Humans ha elaborat la proposta de la relació de llocs de
treball del personal de la Corporació de l’any 2013, en compliment del que disposa
l'article 283.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal de règim local de Catalunya i l’article 29 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals.
2. La Mesa General de Negociació conjunta del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Roses es reuneix amb data 10 de desembre de 2012 per negociar la
relació de llocs de treball del personal municipal de l’any 2013, prèviament tramesa per
correu electrònic als sindicats CCOO i UGT.
3. El secretari general de la Corporació ha emès un informe favorable al respecte, de data
11 de desembre de 2012.
4. La Comissió Informativa del dia 17 de desembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.
Fonaments de Dret
És d'aplicació a l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball la següent legislació:
a) Els articles 31, 37 i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat

públic.
b) L’article 22.2. i) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
c) Els articles 29 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament

del Personal al Servei de les Entitats Locals.
d) L’article 52.2.j) 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.
e) Els articles 29 a 33 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la

refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
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L’article 169 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals.
g) Articles 2, 7 i 8 del Decret 66/1999, de 9 de març, d'accés a la funció pública de les
persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.
h) Títol VII del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
f)

A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, s’adopta el següent
Acord
1. Aprovar, amb caràcter inicial, la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Roses de
l’any 2013, que comprèn els llocs de treball reservats al personal funcionari, laboral i
eventual de la corporació, que figura en el pressupost i que consta en l'annex I.
2. Exposar l’expedient al públic, durant el termini de quinze dies a comptar des del dia
següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. La relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si durant
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes per a resoldre-les.
3. Publicar l’esmentada relació, un cop aprovada definitivament, al tauler d'anuncis de la
Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
4. Trametre còpies certificades de la relació de llocs de treball a l’Administració de l'Estat i
al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de trenta dies des de la seva aprovació definitiva.
5. Notificar l’adopció de l’acord corresponent a les organitzacions sindicals CCOO i UGT i
comunicar-ho al Departament d’Intervenció de la corporació i al Departament de
Recursos Humans per al seu coneixement i efectes.= Exp. 3294/2012.
El resultat de les votacions del punt número 3 de l’ordre del dia és el següent:
Vots a favor: Onze (11) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Vuit (8) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco
Martinez, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia Presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i l’eleva a acord plenari.
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04.- DECLARAR ELS SECTORS, FUNCIONS I CATEGORIES PROFESSIONALS
PRIORITARIS O QUE AFECTIN EL FUNCIONAMENT DE SERVEIS PÚBLICS
ESSENCIALS A L’AJUNTAMENT DE ROSES
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació del document
Declaració dels sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el
funcionament de serveis públics essencials a l’Ajuntament de Roses.
Antecedents
1. L’article 23.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat,
estableix una prohibició de contractar personal temporal o funcionaris interins excepte en
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran a
sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin al funcionament de
serveis públics essencials.
2. El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 manté les
mateixes restriccions.
3. Els sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament
de serveis públics essencials, poden ser molt amplis, i correspon a cada ajuntament a
través d’un acord de Ple definir i determinar de forma genèrica, quins seran aquests
sectors, funcions i categories professionals prioritaris o que afectin el funcionament de
serveis públics essencials.
4. El 29 de novembre de 2012, el cap de Recursos Humans ha emès un informe favorable
al respecte.
5. La Comissió Informativa del dia 17 de desembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.

Fonaments de dret
Primer. Article 23.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat.
Segon. Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, s’adopta el següent
Acord
1. Determinar, com a funcions prioritàries, les següents:
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a) Les que corresponguin a llocs de treball necessaris en totes les corporacions locals
la responsabilitat administrativa dels quals està reservada a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal (llocs de treball de secretari i interventor).
b) Les que impliquin exercici d’autoritat: comandaments de la policia local i personal
inspector.
c) Les que estiguin vinculades a personal tècnic (cap dels serveis jurídics, tresorer, cap
del departament d’Intervenció, cap de Gestió Tributària, cap de Recaptació, cap de
l'Àrea d’Urbanisme, cap de l'Àrea de Serveis públics), que han d’emetre informes o
intervenir en la concessió de llicències o en el servei de control de la conservació
dels edificis.
2. Determinar com a categories professionals prioritàries les següents:
a) Les educadores i auxiliars de les llars d’infants, per poder donar servei als centres
municipals d’educació infantil d’acord amb les ratios legals de professionals per aula i
alumnes.
b) Els treballadors/es i educadors/es socials de l’Àrea de Serveis Socials, a fi de donar
compliment a les ratios legals de professionals en l’àmbit dels serveis socials.
c) El cap dels Serveis informàtics de l’Ajuntament, atesa la importància que els mitjans
informàtics tenen en la feina diària i per la necessitat de donar compliment a les
exigències de simplificació administrativa i del dret a l’accés electrònic dels ciutadans
a l’Administració Pública, derivades de la Llei 11/2007, de 22 de juny, del dret a
l’accés electrònic dels ciutadans a l’Administració pública, i de la Llei 29/2010, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
3. Determinar com a sector prioritari al municipi de Roses el Turisme, degut a la condició
històrica de municipi turístic.
4. Establir que la determinació de sectors, funcions i categories professionals prioritaris o
que afectin el funcionament de serveis públics essencials no suposa que en cas de
vacant els llocs de treball s’hagin de proveir de forma obligatòria, sinó que en cada cas
s’analitzarà en el seu moment la necessitat de dur a terme el procés selectiu
corresponent, si s’escau.= Exp. 4141/2012.
El resultat de les votacions del punt número 4 de l’ordre del dia és el següent:
Vots a favor: Onze (11) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Vuit (8) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco
Martinez, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
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Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia Presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i l’eleva a acord plenari.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 15:12 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luís Muñoz Cameo
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