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PRESSUPOST
Enguany ens tornem a dirigir a la ciutadania de Roses, en
el nostre afany per explicar en tot moment la situació econòmica de l’ajuntament en el marc de l’acció de govern que
s’ha desenvolupant durant l’exercici 2012 i previsions del
2013.

una idea, nivell d’endeutament el tenim en el 67’11% dels
ingressos corrents, quan l’objectiu de deute, el límit el
tenim en el 75%. Durant el 2012 s’han amortitzat
2.970.832€ del deute existent a primer de gener i no s’ha
formalitzat cap altre préstec.

El butlletí també contempla el detall dels ingressos percebuts pels regidors/res electes i els anomenats càrrecs de
confiança, igual com es va fer en el butlletí corresponent
al 2012, com a novetat. Per entendre més bé els que s’hi
exposa, com a referència o per comparar, també s’han inclòs els ingressos corresponents als anys 2007 i 2011.
L’any passat també es va incloure un petit diccionari explicatiu dels conceptes pels que uns i altres cobren, sous, assistències, dedicació plena o parcial, etc. Tot el que electes
i eventuals perceben en compensació per la seva dedicació, feina i responsabilitat. Mai abans ningú havia passat
comptes amb tant detall.

La despesa de compres de bens i serveis s’ha reduït en
1.556.402€, i pel que fa la despesa financera, interessos,
hi ha hagut un estalvi de 103.296€. Cal dir aquí que una
part de la despesa es deguda a la reducció de la nòmina
que els treballadores/res i electes i eventuals, han patit per
imposició del Govern central.

En el present butlletí es recullen les retribucions del 2012
i també, com a referència, les dels anys 2006 i 2010, els
dos exercicis complerts abans de les eleccions dels anys
posteriors. També hi hem inclòs el que cobren els diferents
càrrecs de confiança que ho són a la Diputació per compte
de partits que tenen representació al consistori rosinc.
MEMÒRIA 2012
Un altre exercici tancat amb superàvit
La liquidació del 2012 presenta uns resultats molt equilibrats que són garantia de solvència enfront els compromisos i les inversions dels propers anys.
L’any 2012 es va dissenyar un pressupost on la previsió
d’ingressos va ser molt prudent i auster pel que fa les despeses. L’Equip de Govern, en el seu primer pressupost després de les eleccions de 2011, va tornar a portar
l’ajuntament pel camí del seny i, tot i els mals moments
conjunturals que vivim, disposar dels recursos necessaris
per a disposar de suficient capacitat per a atendre els problemes que puguin sobrevenir al poble a als homes i dones
de la Vila.
Fruit d’aquesta manera de fer, hem pogut tancar l’exercici
2012 amb un resultat pressupostari positiu de 5.636.267€
i rebaixar l’endeutament fins els 22.803.804€. Per a tenir
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Una altra fita assolida, altament positiva per a tots els proveïdors de l’ajuntament és el fet d’haver pogut escurçar el
termini de pagament de les factures que ha passat dels 60
dies del 2011 als 48 del 2012. Enguany el baixarem als 30
dies.

PRESSUPOST 2013
Impostos congelats
Quan varem començar a redactar el pressupost de l’any
en curs, setembre del 2012, ho varem fer sabent que els
resultats ens donarien suficient marge de maniobra per a
encarar l’any amb la tranquil·litat de saber que podríem
atendre totes les obligacions i tots els serveis als ciutadans
i encarar les inversions que calien havent mantingut els impostos i taxes congelats, és a dir amb creixement zero.
Cal dir que el pressupost vigent millora les partides destinades a la reactivació econòmica, sobre tot turística del
municipi i, com s’ha dit i molt important, mantenint i augmentant els serveis que donem des de l’ajuntament. Vol
dir que en cap cas s’ha retallat cap prestació i les que són
de pagament es fan al mateix preu que el 2012. Al respecte,
destacar que les nostres llars d’infants estan entre les més
barates de la província i que l’ajuntament manté la beca
per a pagament de llibres escolar de forma universal per a
tots els escolars rosincs matriculats a Roses.
També cal dir que el pressupost 2013 ve limitat pel nou
marc normatiu que la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera estableix. Aquesta llei impedeix reposar les baixes laborals
que es produeixen, jubilació i altres, impedeix fer plans d’o-
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cupació tot i tenir recursos econòmics suficients i impedeix fer despesa o inversió més enllà de la que teníem el
2012 que, com sabem, venia marcada per l’exercici del
2011, any d’eleccions.
Finalment, recordar que el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Roses, amb el de les tres societats municipals
dependents integrat és de 36.884.224€, un 1,24% superior al de l’any anterior.
TOTAL PRESSUPOST: 33.980.000’00 €

– Continua l’adequació dels costos als serveis prestats.
L’any 2012 varem estalviar 100.000 € en neteges i més
de 150.000 € en festes.
– Augment del Patrimoni Municipal. Compra de les finques de l’Incasòl, Càmping Bahia i Els Grecs i consignació per la compra del solar del carrer de la Llotja.
– Subhasta de la concessió del Servei Municipal d’Aigües
i Clavegueram per a reduir costos. La concessió estava
caducada definitivament des del 2006.

INGRESSOS:
Impostos directes:
Impostos Indirectes:
Taxes i altres ingressos:
Ingressos corrents:
Ingressos de capital:
Total Ingressos:
Operacions Financeres:

33.980.000,00 €
17.514.740,00 €
350.000,00 €
9.460.360,00 €
5.004.900,00 €
650.000,00 €
32.980.000,00 €
1.000.000,00 €

– Disposició d’un radar gratuït per a Roses, per al control
de velocitat dels vehicles i per a la supressió de ressalts
o esquenes d’ase.

DESPESES:
Personal:
Bens i serveis Corrents:
Despeses financeres:
Transferències corrents:
Fons de contingència:
Despeses de capital:
Operacions financeres:

33.980.000,00 €
10.547.460,00 €
14.101.686,00 €
235.000,00 €
3.806.419,00 €
300.000,00 €
2.965.435,00 €
2.024.000,00 €

– Inversions a les escoles de competència municipal,
patis i immobles. Especialment el Montserrat Vayreda.

Nivell d’endeutament municipal: 67’93%
Capacitat legal d’endeutament: 75%

– Adjudicació del transport urbà a menor cost.
– Solució definitiva de l’escola Montserrat Vayreda. La Conselleria d’Educació ja ens ha mostrat el projecte inicial.

– Llars d’infants. Taxes congelades. Assumim el 70% del
cost i ens mantenim dels més barats de la demarcació
de Girona.
– Beques per a la compra de llibres universal, per a les famílies de Roses amb mainada escolaritzada a Roses.
– Programació de Teatre estable i un nou augment de les
entrades venudes.

PER ENGUANY, ELS OBJECTIUS SÓN:

– Actualització del Pla Director de la Ciutadella (del juliol
del 1993 i POUM)

– Austeritat per abaixar impostos. El 2013 no s’ha augmentat l’import de l’ IBI ni la resta d’impostos i taxes.

– Actualització del Projecte del Far i, finalment, sol·licitud
de la concessió presentada.

– Mantenir l’índex d’endeutament en un 10%, per sota del
nivell legal establert (75%) sense haver de formalitzar
cap crèdit ni 2011 ni 2012 ni preveure’n cap pel 2013.

– Es recupera la iniciativa i activitat al CAR on tornarem a
convocar els workshops d’incentivació a l’ocupació juvenil.

– Austeritat en la despesa. Criteris de contractació de
serveis i obres fent prevaldre el millor preu ofertat.

– Via lliure a l’skate park i dues pistes poliesportives
d’accés lliure.
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– Renovació i ampliació de les obertures del pavelló
esportiu annex adequant-lo a la llei.
– Piscina, manteniment de preus i del nivell de serveis.
Conveni amb el nou club de natació, secció del GEN.
– Col·laboració i ajuts o subvencions als clubs esportius,
AE Roses, C.Base Roses, Bàsquet Roses, Handbol
Roses i Tennis Roses.
– Ampliació dels bars posats a disposició de l’ AE Roses
i del Base Roses a l’Estadi Municipal i Camp de la
Vinyassa.

– Imminent posada en funcionament del servei de
menjar a domicili destinat a persones grans i amb
disminució que viuen soles.
– Rendibilitzar el Port Esportiu i mantenir-nos en el
número 1 quan a organització de proves esportives
nàutiques nacionals i internacionals.
– Conjuntament amb la Confraria i l’Estació Nàutica,
gestió de les visites a la Llotja i el port pesquer i
endegament pràctic del projecte Pesca Turisme.
– Promoció turística adreçada a França amb el Tour a
France a Voile i diada del Turisme Francès.

– Foment i dinamització de l’esport base dins la nàutica,
especialment vela i rem. Lliurament d’instal·lacions i
material.

– Roses Vila Florida, un procés de dinamització. Flors a
les rotondes i als carrers i nou enllumenat de Nadal.

– Manteniment del calendari tradicional de festes,
Carnaval, festa Major i Nadal, a menor cost amb igual
lluïment.

– Gestió conjunta amb el Govern de la Generalitat i la
ElBullifundation de la tramitació del projecte previst
d’executar al llarg del 2014.

– Col·laboració amb tot tipus d’inicitives socials, culturals i festives, escoles de dansa, Diada de la Música,
nit de l’Humor, i altres.

– Programes de formació professional tradicionals
incorporant l’aprenentatge de xarxaire.

– Prioritzar, dins la legalitat, la contractació de bens i
serveis a empreses locals.

– Manteniment de les fires tradicionals, millorades i
repetició de l’exitosa Fira de la Rosa que enguany a
incorporat la campanya 1000 Roses a Roses.

– Disponibilitat per a quan la Llei ho permeti, per a
l’establiment de Plans Municipals d’Ocupació Laboral.

– Ordre al mercat setmanal i debat conjunt amb els
concessionaris sobre el futur del mercat cobert.

– Garantim la viabilitat dels casals d’educació especial
de l’associació Tramuntanets i mantenim els preus
de casals i casalets.

– Endegament del projecte definitiu de la Rambla
dels Ginjolers, una eina important de dinamització
econòmica i social ciutadana. Consulta als veïns i
emprenedors.

– Lloguer del local per a endegar el Centre de Distribució
d’aliments, conjuntament amb Càrites Diocesanes i
Creu Roja.

– Modificació del POUM a fi d’encabir un Tanatori dins
l’àrea del Cementiri Municipal.

– Establiment d’un alt nivell d’ajut econòmic bàsic a Creu
Roja, FADIR, Fundació Roses Contra el Càncer, Càrites
Diocesanes, Tramuntanets i ALTEM.

– Modificació del Pla Especial del Port per a facilitar
l’ampliació de la planta de filetejat i depuradora de
mariscs. Desencallar la Zona Industrial.

– Manteniment de les partides de benestar Social, ajudar
amb rigor i evitar abusos amb igual rigor.

– Definició de l’aparcament soterrat i acabament del
Front de Mar de Roses.

– Mantenir el recuperat contracte per a salvament a les
platges amb la Creu Roja a benefici laboral dels joves
de Roses.

– Passera de la Riera Ginjolers comunicant urbanització
Grecs II i Camps de futbol, Pavellons esportius, Cementiri i Piscina.
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– Nova rotonda a la carretera del Mas Oliva, encreuament amb el carrer del Cementiri.
– Després de 10 anys, actuacions en la il·luminació,
murets i mobiliari urbà del Passeig de Sta. Margarida.
– Petites obres que en el seu conjunt signifiquen grans
millores, supressió de barreres arquitectòniques, ampliació de voreres i passos de vianants.
– Desenvolupament definitius dels Plans Especials de
Jòncols, La Pelosa i Montjoi.
– Adequació del Camí de ronda de Canyelles Petites a
l’Almadrava i execució de dos trams del Camí de Ronda
al Parc natural, Falconera, La Murtra i La Rostella.
– Castell de la Trinitat, sense rebre l’ajut promès pels
diferents “Gobiernos de España”, endeguem la segona
fase i fem redacció del projecte de la tercera, serveis i
aparcament a dalt.

– Creació del Reglament de participació Ciutadana i dels
primers Consell de Participació.

El pla d’inversions per als propers quatre anys, s’ha previst
en gairebé 18 milions d’euros. D’aquests, més de la meitat,
uns 9,9 milions, seran destinats a la millora de zones urbanes, millora d’instal·lacions i edificis municipals, millora
d’infraestructures i serveis públics i a l’adequació del patrimoni cultural. L’equip de govern té el clar objectiu de rendibilitzar aquestes inversions de cares a tenir un retorn
social per a la gent de Roses. Si sumem aquest fet a la baixada d’impostos i de taxes, aconseguim que tant les persones com les empreses tinguin una pressió fiscal menor.
En aquests moments, ja hi ha disponibles i reservades les
dotacions econòmiques per desenvolupar els projectes:
– Equipament cultural – La SUF:
– Soterrament de contenidors:
– Rambla de la Riera Ginjolers:
– Passera Riera Ginjolers:

2.104.000,00 €
863.570,30 €
1.887.761,99 €
265.572,69 €

– Endegament del Rec Fondo i entorn dels Glacis de la
Ciutadella.
– Adequació del baixos de l’Estanc de la Punta i concurs
de redacció de projecte actualitzat de la SUF.
– Estudi de viabilitat i Sostenibilitat Econòmica de
diferents sectors urbanístics i petició de retirada de
l’A.R.E. d’acord amb la Generalitat, Urbanisme.
– Rebaix de part de la Plaça de Catalunya i redacció
del projecte de rebaix de tota la plaça i del carrer Pi i
Sunyer.
– Canonada o col·lector general de Sta. Margarida, carrer
de Punta Falconera.
– Jardineria extensiva per merèixer el títol de Roses, Vila
Florida. 4.000 arbres en 16 anys i milers de rosers i
altres plantes a carrers, places i rotondes.
– Regeneració de la platja de La Punta i estudi de
dinàmica litoral de l’ U.P.C previ al projecte per a
submergir els espigons a fi de reduir l’impacte del mar
sobre la platja.

S’està treballant per tenir un poble com cal, net, al dia, preparat per assolir els seus reptes i donar resposta als seus
ciutadans. Per això tenim molt clar que hi ha d’haver despesa i inversió. Però amb seny. Seguint aquesta filosofia i
manera de fer, s’han augmentat les partides per atendre
les conseqüències de la crisi, i s’han fet crèixer les partides
per mantenir els llocs de treball existents. Replantegem inversions previstes anteriorment per aconseguir uns costos
ajustats.
Per poder dur a terme una bona part d’aquestes inversions
i despeses, l’Ajuntament de Roses ha hagut de demanar
préstecs i crèdits a diferents bancs i caixes. A data de 31
de desembre de 2012, l’estat actual del deute a llarg termini és de 22.057.328 €
– Préstecs anteriors al 2007:
– Préstecs entre 2008 i 2010:
– Préstecs entre 20011 i 2012:

7.591.761 €
14.465.567 €
0€

A aquesta quantitat cal sumar-hi 3 milions d’euros del primer
pla Zapatero, i 2 milions d’euros més del segon pla Zapatero.

– Estudi proposta Pla de Gestió de l’Espai del Parc
Natural dins el municipi de Roses.
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RETRIBUCIONS
Les retribucions dels regidors i càrrecs de confiança responen al mateix exercici d’estabilitat i sostenibilitat que s’ha
fet a l’hora de confeccionar el pressupost municipal. Les retribucions assignades, corresponen al sou net segons certificacions de l’IRPF.
Com ja hem explicat altres vegades, des que vam iniciar el nostre mandat, i vam confeccionar el primer pressupost,
l’any 2012, hem volgut plasmar en totes les accions el nostre segell de seny i rigorositat. Això es pot comprovar en el fet
que, en el moment d’entrar a governar l’actual equip de govern, els sous van baixar:
CÀRREC

2011 (fins 28.06.2011) Mandat anterior

2011 (a partir 28.06.2011) Mandat actual

Alcalde/essa

3.635,31 € (14 pagues)

3.470,64 €* (13 pagues)

Resta de tinents d’alcalde i regidors

2.574,07 € (14 pagues)

2.445,39 € (13 pagues)

*En el seu dia, juny de 2011, el llavors Alcalde Carles Pàramo va renunciar al seu sou i cobra per assistències.

PETIT DICCIONARI
Segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que dicta com es remunera la
dedicació dels electes municipals (article 75).
RETRIBUCIONS
Els membres de les corporacions locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin
amb dedicació exclusiva o parcial (articles 75.1 i 75.3). Les corporacions locals consignaran en els seus pressupostos
aquestes retribucions dins els límits legalment establerts (article 75.5).
ASSISTÈNCIES
Només els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part (article 75.3).
Les corporacions locals consignaran en els seus pressupostos aquestes assistències dins els límits legalment establerts
(article 75.5). (Els membres acollits al règim de dedicació exclusiva no cobren per l’assistència a les sessions d’aquests
òrgans col·legiats.)
SOCIETATS MUNICIPALS
Imports nets per assistències i regidors integrants dels òrgans col·legiats de les Societats Municipals: Port Roses SA,
PRODER SL (Piscina) i ROSERSA (Serveis Municipals).
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RETRIBUCIONS ANUALS DELS REGIDORS ANY 2006 (indicatiu mandat 2003/2007)
EXERCICI 2006
Alemany Planellas, Josep
Casamitjana Aguilà, Magda
Danés Jofre, Jordi
Danés Soler, Joan Esteve
Danés Zurdo, Marc
Escobar Yegua, Manel
Fernández Rodriguez, Vicente
Ferrer Casademont, Carles
Fonolleras Baiges, Artur
Guitart Buscató, Josep
Herruzo Vílchez, Antonio
Juanola González, Pere
Masblanch Ponce, Josep Maria
Mindan Cortada, Montserrat
Pàramo Barbarà, Carles
Pàramo Ponsetí, Carles
Parra Gallardo, José Fco.
Perez Martínez, Abel Pedro
Prats Francisco, Joaquim
Rodríguez López, Antonio
Sanes Plana, Carolina
Sanes Ribas, Pere
Sastre Sánchez, Francesc

Ajuntament Rosersa
32.725,64
1.542,89
10.366,81
1.606,10
3.402,07
1.502,06
7.110,34
1.420,23
867,84
11.253,46
25.238,79
12.835,29
2.016,30
26.583,15
1.697,94
8.297,71
1.326,50
255,71

Port de
Roses SA

Proder SL
(Piscina)

Consell
Consorci Diputació
Comarcal Costa Brava Girona

117,00
29.844,39
117,00

862,14

117,00
117,00

117,00

58,50
58,50
117,00

175,50

8.097,70

8.936,75

117,00

117,00

117,00

234,00

1.500,00

47.465,24

234,00€
175,50€

2.016,28
12.398,86
117,00
17.162,98

234,00

TOTAL
32.842,64
31.387,28
10.483,81
1.606,10
3.402,07
2.364,20
7.344,34
1.478,73
984,84
11.253,46
25.355,79
29.986,74
2.016,30
26.817,15
1.697,94
57.730,95
1.326,50
489,71
175,50
2.016,28
12.398,86
117,00
17.396,98

RETRIBUCIONS ANUALS DELS REGIDORS ANY 2010 (indicatiu mandat 2007/2011)
EXERCICI 2010
Beltrán Blanco, David
Buhler Wyss, Irene
Casamitjana Aguilà, Magda
Danés Soler, Joan Esteve
Danés Zurdo, Marc
Donat Romañach, Agustí
Escobar Yegua, Manuel
Ferrer Casademont, Carles
Gallego González, Gaspar
Juanola González, Pere
Martín Mendoza, Francisca
Martínez Pérez, Paco
Mindan Cortada, Montserrat
Pàramo Ponsetí, Carles
Rodríguez López, Antonio
Sastre Gotanegra, Montserrat
Sastre Sánchez, Francesc
Tarrero González, Ángel

Ajuntament Rosersa

4.704,00
38.192,94
12.719,39
5.089,92
15.432,89
14.850,69
22.971,84
22.582,78
5.089,92
22.877,80
12.731,91
5.089,92
4.010,40
32.566,04
5.089,92
4.646,64
13.838,35

175,5

Port de
Roses SA

Proder SL
(Piscina)

58,50

117,00€

175,50

175,50€

117,00

Consell
Consorci Diputació
Comarcal Costa Brava Girona

1.920,00
480,00

30.621,13

1.580,46

117
8.783,63
175,50
117,00€
117,00 9.965,65€
175,50
58,50€
27.124,46
7.111,46
117

175,50

15.820,00

TOTAL
175,50
4.704,00
71.260,57
13.199,39
6.787,38
15.549,89
23.634,32
23.264,34
32.665,43
5.323,92
22.877,80
39.856,37
28.021,38
4.127,4
32.566,04
5.089,92
4.646,64
14.013,85
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RETRIBUCIONS ANUALS DELS REGIDORS ANY 2012 (indicatiu mandat 2011/2015)
EXERCICI 2012*
Arjona Crusellas, Mari Angels
Beltran Blanco, David
Carrion Ferrer, Imma
Casamitjana Aguilar, Magda
Danés Zurdo, Marc
Donat Romañach, Agustí 1
Escobar Yegua, Manel
Fernández Martínez, Juan M.
Ferrer Casademont, Carles
Giner Ballesta, Francesc
Guijarro Muñoz, Francisca
Jorquera Navarro, Anna
Lopez Exposito, Carlos
Martín Mendoza, Francisca 1
Martínez Olivares, Ambrosio
Martínez Perez, Francisco
Masblanch Ponce, Josep Maria
Mindan Cortada, Montserrat
Pàramo Ponsetí, Carles
Ripoll Cayuela, Sílvia
Tarrero González, Angel
Useros Moyano, Sílvia

Ajuntament Rosersa
4.610,90
3.909,22
4.239,86
5.427,24
24.743,04
1.559,18
31.588,67
22.125,24
4.906,86
5.256,72
4.088,90
24.040,06
22.863,90
2.517,20
22.946,49
3.755,25
4.168,52
30.541,84
28.289,80
24.473,95
22.764,00
24.779,67

Port de
Roses SA

Proder SL
(Piscina)

Consell
Consorci Diputació
Comarcal Costa Brava Girona

Congrés
Diputats

313,20€
1.593,82

7.076,00

39.000,00

6.971,60

365,40
208,80

156,60
24.424,81
156,60

2.311,30

2.114,10 16,800,00
1.760,00

0,00

208,80
365,40

TOTAL
4.610,90
4.222,42
4.239,86
46.021,06
24.743,04
1.559,18
45.636,27
22.125,24
4.906,86
5.622,12
4.088,90
24.248,86
22.863,90
2.517,20
22.946,49
3.911,85
28.593,33
51.923,84
30.049,80
24.682,75
23.129,40
24.779,67

* Voluntariament no han cobrat paga extra de nadal
1 No ocupen el càrrec durant tot l’any.

RETRIBUCIONS ANUALS CÀRRECS DE CONFIANÇA
ANYS 2006, 2010 i 2012 (indicatiu mandats 2003/2007, 2007/2011 i 2011/2015)
NOM I COGNOMS
Matarrodona, Enric
Pages Estany, Josep
Santalo Peix, Jaume
Sastre Sanchez, Francesc
Tarrés Falcó, Edgar
Teixidor Ribas, Marc
Tena Aladid, Carmen
Valdera, Josep Antoni*
Casamitjana Aguilar, Magda*
Mindan Cortada, Montserrat

CÀRREC
Assessor prog. teatral
Assessor urbanisme
Ass. cultura i patrimoni
Assessor gabinet alcal.
Assessor com. i premsa
Assessor com. i premsa
Assessora 2 tinença alc.
Ass. Diputació per CiU
Ass. Diputació per PSC
Ass. Diputació per CiU

EXERCICI
2006
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

EXERCICI
2010
22.818,27

EXERCICI
2012
20.556,31

3.281,66
14.878,66
21.078,76
23.085,25
12.964,37

18.505,84
39.000,00*
39.000,00*

15.820,00

* Aquests imports són retribucions brutes ja que PSC i UDC no han volgut facilitar els imports nets.

Per efectes de la Llei d'incompatibilitats, ara per ara, s'entén que un diputat a Corts no pot formar part del Consell d’Administració de cap empresa pública que estigui constituïda com a SA o SL i tampoc a les municipals. Per aquest motiu,
amb efectes de 13 de desembre del 2011, el Sr. Pàramo va renunciar al càrrec que determinen els estatuts de les societats
municipals de Roses i va deixar de percebre cap pagament per aquest concepte.
Atès que, al Congrés, no està previst el pagament pel sistema d'assistències i només es retribueix aquells diputats que
poden estar donats d'alta en la Seguretat Social, el Sr. Pàramo ha renunciat, per raons professionals, al sou de diputat, i
rep, com a única compensació econòmica per aquest càrrec, a data d'avui, la quantitat de 1.800 € mensuals, per afrontar
les despeses derivades de viatges, manutenció i allotjament, que corren a càrrec seu.
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