ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA TRENTA DE
GENER DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el trenta de gener dos mil dotze.
Quan són les 20.00 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mindan i Cortada
Manel Escobar Yegua
Sílvia Ripoll i Cayuela
Ángel Tarrero González
Marc Danés i Zurdo
Josep M. 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 Carrión Ferrer
Francisco Martínez Pérez
Agustí Donat Romañach
Francisca Guijarro Muñoz
David Beltran Blanco
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

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

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

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Senyora Mariel·la Roig Guitart

Interventora en funcions, en substitució
de l’interventor municipal de la corporació

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

1

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

Sessió plenària del dia 29 de desembre de 2011

Secretari. Informa als regidors que ja s’han incorporat les esmenes sol·licitades pels
regidors a la Junta de portaveus inclosa la sol·licitada per la Sra. M. Àngels Arjona, a l’acta
del ple del dia 29 de desembre de 2011.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez. Demana una esmena a la pàgina 47 de l’esmentada acta. En una
intervenció hi consta el nom de Francesc Martínez i s’ha de rectificar pel nom de Francisco
Martínez.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal com ha estat redactada, incorporant l’esmena sol·licitada pel senyor Francisco Martínez.
02. DONACIÓ EFECTUADA PER LA SOCIETAT TELEVISIÓ DE ROSES,
REPRESENTADA PEL SENYOR JUANMA ABUIN SALIDO, DE PART DEL SEU FONS
AUDIOVISUAL PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació de la societat Televisió de Roses, SL, representada pel
senyor Juanma Abuín Salido, de part del seu fons audiovisual per a la seva incorporació a
l’Arxiu Municipal.
Antecedents
1. En dates 24 i 25 de novembre de 2011, RE 17905 i RE 17.979, la societat Televisió
de Roses, S.L., representada pel senyor Juanma Abuín Salido, proposa la donació a
l’Ajuntament de Roses de part del seu fons audiovisual per a la seva incorporació a
l’Arxiu Municipal.
2. La donació és un acte de liberalitat en virtut del qual una persona disposa
gratuïtament d’una cosa en favor d’una altra, que l’accepta (article 618 de l’actual
Codi Civil), essent, per tant, imprescindible que es produeixi una manifestació
expressa de la voluntat de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de la donació.
3. En data 13 de desembre de 2011, l’arxiver municipal ha emès un informe favorable
en relació amb aquest assumpte.
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4. La Comissió Informativa del dia 23 de gener de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals.
Quart. Real decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Propietat intel·lectual, regularitzant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la
màteria.
Cinquè. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

A proposta de la 1a tinent d’alcalde per delegació de l’alcalde president s’adopta el següent
Acord
1. Acceptar la donació de la societat Televisió de Roses, S.L., representada pel senyor
Juanma Abuín Salido, atès que el seu caràcter gratuït no comporta l’assumpció de cap
tipus de càrrega o gravamen, més enllà de les necessàries destinacions pressupostàries
que seran imprescindibles per garantir la conservació, el tractament tècnic i les polítiques
de difusió de la documentació donada, i atesa la importància patrimonial que incorpora la
documentació donada.
2. Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses perquè signi l’acta de donació
corresponent, amb les clàusules i condicions que s’hi refereixen, per la qual s’accepta
explícitament l’esmentada donació.
3. Expresar l’agraïment a la societat Televisió de Roses, SL, representada pel senyor
Juanma Abuín Salido, per l’acte de liberalitat i de servei cultural i social que ha realitzat,
envers la Vila de Roses, manifestant, alhora, la importància que accions com aquesta
esdevinguin un costum usual que enriqueixin el patrimoni documental històric del nostre
poble.
4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
Exp. núm.: 4617/2011

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Diu que no és necessari esmentar que aquesta proposta els fa molt contents a tots
pel fet que, fa molt anys, Roses va començar a tenir una televisió, patrimoni que s’ha anat
conservant.
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En aquest moment ja està dipositat a l’arxiu municipal i ara se n’haurà de fer tot el
tractament.
Per tant, es tracta d’un enriquiment del fons d’arxiu municipal, en aquest cas d’imatges i so,
per la qual cosa, lògicament, donen les gràcies ben sincerament.
Dona les gràcies a les persones presents de la televisió i els demana que transmetin aquest
agraïment als membres que no es troben presents en la sessió.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
03. PROPOSTA RELATIVA A LA CESSIÓ GRATUÏTA A FAVOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA D'UNA FINCA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA
MONTSERRAT VAYREDA
La senyora Sílvia Useros, com a responsable de l’àrea d’Ensenyament, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya d'una finca per a
la construcció de l'Escola Montserrat Vayreda.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Roses, a la sessió de 26 d'abril de 2010, complementada per
la de 26 de juliol de 2010, d'entre d'altres, va adoptar l'acord de cedir a la Generalitat de
Catalunya, el domini d'una finca de 10.000 m2, destinada a la construcció de la nova
escola Montserrat Vayreda.
2. En data 29 de desembre de 2011, RE19349, el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, presenta un escrit pel qual es comunica que la construcció de
la nova escola M. Vayreda no serà duta per l'empresa pública ICF-Equipaments, sinó
que s'encarrega a GISA l'execució per compte de la Generalitat de Catalunya, segons
acord de Govern adoptat a la sessió de 20 de desembre d’enguany.
3. Des de la Unitat de Contractació d’aquest Ajuntament es tramita l’expedient relatiu a
l’execució de les obres compreses en el “Projecte urbanització del vial nord entre ronda
de dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i GI-610 fase-1 tram de la Vinyassa i dins
l’àmbit del Sud-1”, les quals s’estan executant actualment.
4. En data 11 de gener de 2012, la Cap de secció d’Ingressos, emet un informe en relació a
la bonificació sobre ICIO i taxes urbanístiques de tramitació de l’expedient, per la
construcció d’un centre escolar, segons el qual es conclou que la bonificació a aplicar en
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ambdós fets imposables és del 90%, d’acord amb allò que indiquen les Ordenances
Fiscals núm. 7 i 10 de l’Ajuntament de Roses.
5. Consta a l’expedient l’informe tècnic de l’arquitecte municipal de data 16 de gener de
2012.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
de gener de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
-

-

Articles 22.2.p) i 47.3.l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim
local.
Articles 211 i següents, 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.
Article 79.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text refós de règim
local.
Articles 41 i 19 al 52 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre.
Article 4 de l’Ordenança fiscal núm.7 reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, aplicable per a l’exercici 2012, i article 5.d) de l’Ordenança fiscal
núm.10, reguladora de la taxa per a la realització d’activitats administratives de
competència local.
Article 25 de l’Ordenança general núm.1, de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos municipals del dret públic.

Proposta de resolució
La Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, proposa al Ple
l’adopció del següent:
ACORD
1. Deixar sense efecte els acords plenaris detallats al primer apartat de la part expositiva
d’aquest acord, relatius a la cessió del domini a la Generalitat de Catalunya, de la finca
de 10.000 m2. I sol·licitar-ne el retorn de la mateixa, que té els següents llindars:
Nord, amb parcel·les cadastrals 149 i 217 del polígon 3.
Sud, amb resta de finca matriu de la que se segrega, propietat de l'Ajuntament de
Roses.
Est, amb carretera al Mas Oliva.
Oest, amb resta de la finca de la que se segrega, on hi ha un camp de futbol.
2. Posar a disposició del Departament d'Ensenyament la finca indicada a l'apartat primer, a
fi i efecte que es construeixi el centre i es posi en funcionament l'escola, cedint l'ús de la
construcció un cop finalitzada, a favor del Departament d'Ensenyament.
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3. La finca posada a disposició s'ha de destinar a la finalitat esmentada en el termini 5
anys, d'acord amb l'article 50 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
4. Una vegada concloses i rebudes les obres d’urbanització anomenades “Projecte
urbanització del vial nord entre ronda de dalt i la rotonda de les carreteres GI-614 i GI610 fase-1 tram de la Vinyassa i dins l’àmbit del Sud-1”, el solar serà apte per al seu
correcte destí com a equipament escolar.
5. No tindrà cap condicionant mediambiental i comptarà amb abastament d'aigua,
evacuació d'aigües, subministrament d'energia elèctrica amb la potència suficient per
l'execució de l'obra i posterior correcte funcionament de l'equipament escolar.
6. S’instal·larà una estació transformadora d'energia –en el supòsit de ser necessari- amb
la potència suficient, tant per a la construcció del centre com pel seu funcionament, que
s'ubicarà fora del solar, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne.
7. Els vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades
les voreres.
8. Correspondrà a l'Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l'immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu
destí pel Departament d'Ensenyament, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant
qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
9. La quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s'acrediti per la
construcció del centre escolar, gaudirà d'una bonificació del 90 % atès que es tracta
d'una construcció d'especial interès i utilitat municipal. S'estableix el mateix percentatge
de bonificació en les taxes acreditades per l'atorgament de la llicència d'obres com a
conseqüència d'aquestes, les quals s’hauran de sol·licitar, sempre que es compleixin els
requisits fixats per l’ordenança fiscal municipal reguladora.
10. Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del municipi,
quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l'Ajuntament la conservació,
manteniment, neteja, subministraments i vigilància.
L'Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a una finalitat
diferent a l'educativa, sense l'autorització prèvia del Departament d'Ensenyament d'acord
amb el corresponent expedient administratiu d'autorització prèvia a la desafectació.
11. L'ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l'horari escolar, es regirà per la
normativa vigent.
12. Es faculta a la 1ª tinent d’alcalde de l'Ajuntament de Roses per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l'efectivitat del que es disposa en el present
acord.
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13. Comunicar l’adopció del present acord a la Direcció General de Centres Educatius i ala
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i als següents
Departaments de l’Ajuntament: Intervenció, Educació i Tècnic de l’Àrea de Serveis
Territorials per al seu coneixement. Exp. 1510/2009*

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Imma Carrión. En nom del Grup Municipal Socialista-PM manifesta la seva conformitat i
satisfacció pel fet que es duguin a terme tots els tràmits necessaris per dur a terme la sessió
d’aquests terrenys.
Comenta que aquests tràmits ja s’havien fet a l’abril del 2010 però que s’han hagut de repetir
en passar, ara, a l’empresa GISA que serà qui se n’encarregarà de la construcció. Així com
que es faci tot l’acondicionament del vial Nord i del solar de l’escola.
Manifesta el seu desig que el procés d’elaboració del projecte i la construcció de l’escola es
facin amb la diligència oportuna i sense demora. Així mateix, compten amb el fet que
l’Ajuntament posi tots els mitjans perquè es faci de forma bastant àgil i es pugui veure, ben
aviat, construïda aquesta nova escola que fa tant temps que esperen tant els nens i nenes
d’aquest poble com els seus pares.
També demana que tant aviat com tinguin el projecte, ho comuniquin a l'oposició per tal que
aquests el puguin consultar i saber com serà aquesta nova escola.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEFENSA DEL POBLE
Sra. M. Àngels Arjona. Diu que la seva intervenció va en la mateixa línia que acaba
d’exposar la senyora Imma Carrión i celebra que, de mica en mica, es vagin aconseguint els
passos que faltaven per dur a terme aquest projecte i finalment s’iniciïn les obres de l’escola
Montserrat Vayreda.
També demana que, en el moment que hi hagi el projecte redactat, se’ls presenti i reitera la
seva felicitació perquè, de mica en mica, es va per bon camí.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan. Dona les gràcies a tothom i diu que, malgrat hi ha hagut poc temps,
tots tenien clar que aquest era un tema prioritari.
Explica que han hagut de realitzar uns tràmits exigits des de la Generalitat de Catalunya i
comenta que ja tenen demanada una altra reunió amb el Departament d’Educació per
encarrilar el projecte.
L’equip de govern són els primers interessats en veure aquest projecte acabat.
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Alcalde. Diu que, de mica en mica, el cercle s’ha anat tancant i, més enllà de l’escola
Montserrat Vayreda, també s’estàn acabant les obres de l’escola d’Els Grecs i la 1a fase del
Jaume Vicens Vives –el pati del qual és molt gran i, per tant, s’haurà de continuar fent.
Per tot això, comenta que tots n’estàn satisfets.
Així mateix, s’han de vigilar les obres del vial que s’està fent a la mateixa zona. Considera
que aquest projecte, així com la seva ubicació, va començar malament però si s’acaba bé
serà de satisfacció per a tothom.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
04. EXPEDIENT DE CESSIÓ URBANÍSTICA, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES,
D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA (6M2), SITUADA A L’AVINGUDA MAS MATES, 10,
PROPIETAT DELS SENYORS JOAN CODINA I LAURÀ CATALÀ, AFECTADA PER
VIALITAT
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l'expedient
Expedient de cessió urbanística, a favor de l’Ajuntament de Roses, d’una porció de la finca
(6 m2), situada a l’avinguda Mas Mates, 10, propietat dels senyors Joan Codina i Laura
Català, afectada per vialitat
Antecedents
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2011, es concedeix a
Joan Codina Sánchez llicència d’obres per a construir un habitatge unifamiliar aïllat a
l’avinguda Mas Mates, 10 de Roses.
S’estableix com a condició suspensiva de l’eficàcia de la llicència, la formalització d’una
cessió de 6 m2 de la finca afectats per vialitat, per tal que la parcel·la adquireixi la
condició de solar.
2. En data 4 de novembre de 2011, la Junta de Govern Local acorda aprovar el contingut
de l’acta de cessió urbanística d’una porció de terreny (6m2), situada a l’av. Mas Mates,
10, afectada per vialitat d’acord amb el pla d’ordenació urbanística municipal de Roses
(DOGC núm. 5682 de 30.07.10), entre l’Ajuntament de Roses i els senyors Joan Codina
Sánchez i Laura Català Ribé, la qual es va formalitzar degudament en data 15 de
desembre d’enguany.
3. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
de gener de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
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Fonaments de dret
Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC), articles 29 i 41, i concordants del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Lleu d’urbanisme (RLUC).
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
- Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística (NCRH), articles 2 i 30.3.
Naturalesa de la cessió
Es tracta de la cessió d’un vial, necessària perquè la finca obtingui la condició de solar i es
pugui edificar. L’article 40.3 del RU estableix que els propietaris de sòl urbà no consolidat no
inclòs pel planejament general en sectors subjectes a PMU ni en polígons d’actuació
urbanística tenen el deure de cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia a
l’edificació, la part dels terrenys destinada a carrers i qualsevol altre tipus de via del sistema
urbanístic de comunicacions, o a llurs ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui
necessària perquè la resta de sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord
amb les determinacions del planejament urbanístic general.
Aquesta cessió es pot formalitzar en document administratiu, sense que sigui necessari
elevar-lo a públic. Tal com estableix l’article 30.3 del NCRH, és suficient la formalització de
l’acord de les parts amb l’Ajuntament en acta administrativa, de la qual se n’estendrà
certificació, segons l’article 2 del mateix reglament, per a poder-la inscriure al Registre de la
Propietat, a favor de l’Ajuntament.
Proposta de resolució
El Sr. Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses, proposa al Ple
l’adopció del següent:
ACORD
1.

Acceptar la cessió entre l’Ajuntament de Roses i els senyors Joan Codina Sánchez i
Laura Català Ribé, de la porció de la finca cadastral número 3500403EG1830S,
equivalent a 6 m2, situada a l’avinguda Mas Mates, núm. 10, d’aquest terme municipal,
als efectes que la finca adquireixi la condició de solar i s’executi la urbanització que
manca, segons el contingut del document de cessió d’una porció de vialitat de
l’esmentada finca, formalitzat en data 15 de desembre de 2011.

2.

Inscriure la porció de finca cedida al Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament de
Roses, seguint els requisits establerts a l’article 30.3 del RD 1093/1997.

3.

Inscriure l’esmentada cessió a l’Inventari municipal.
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4.

Comunicar la formalització de les cessions al Departament Tècnic i Jurídic Administratiu
de l’Àrea de Serveis Territorials, així com als Departaments de Gestió Tributària i GIS
per al seu coneixement i als efectes oportuns, juntament amb una còpia del document
de cessió.

5.

Notificar el present acord als interessats. Exp.21/2011*

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Alcalde. Explica que aquest punt, que ja va passar per la Comissió Informativa, es tracta
d’una petita porció de 6 m2 amb una cantonada de cessió obligatòria que estava pendent,
amb la qual cosa queda solucionat l’ expedient.

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
05. PENDRE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL SENYOR AGUSTÍ DONAT I ROMAÑACH AL
CÀRREC DE REGIDOR DE LA CORPORACIÓ
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Antecedents
1. El dia 11 de juny de 2011, el senyor Agustí Donat i Romañach va prendre possessió del
càrrec de regidor de la corporació com a resultat de les eleccions locals que van tenir lloc
el dia 22 de maig de 2011.
2. El dia 17 de gener de 2012, amb RE número 725/2012, el senyor Agustí Donat i
Romañach, regidor del Grup Municipal Socialista (PSC-PM), va presentar un escrit al
registre d’entrada de l’Ajuntament on sol·licita que es tingui per formalitzada, per escrit, la
seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Roses, manifestada verbalment
durant el Ple de la sessió de 29 de desembre de 2011, i que l’Ajuntament en ple en
prengui raó a la sessió plenària a celebrar el dia 30 de gener de 2012.
3. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
de gener de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
Primer. Article 9.4 del Reial decret 2568/1986 de 28 de novembre, que va aprovar el
reglament d’organització, funcionament règim jurídic de les entitats locals.
Segon. Article 182 de la LOREG.
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A proposta de la 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan i Cortada, el
Ple adopta el següent
ACORD
1. Prendre raó de la renúncia del senyor Agustí Donat i Romañach, regidor d’aquesta
corporació, càrrec que exerceix des que va prendre’n possessió el dia 11 de juny de
2011, data en què es va constituir la corporació municipal.
Aquesta renúncia tindrà efecte una vegada finalitzada la sessió del Ple.
2. Constatar l’existència d’una vacant en la composició de la corporació municipal que
correspon a la candidatura presentada a la llista del Grup Municipal Socialista (PSC-PM)
a les eleccions locals que van tenir lloc el passat 22 de maig de 2011.
3. Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial pertinent a favor del
següent candidat a la llista del Grup Municipal Socialista (PSC-PM) per completar la
composició municipal.
4. Comunicar el present acord als Departaments d’Intervenció, Recursos Humans,
Informàtica i Premsa, perquè en tinguin coneixement.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Magda Casamitjana. Diu que el dia que l’Agustí Donat va manifestar la seva renúncia
en el Ple, no es obrir un torn de paraula al Grup Municipal Socialista-PM, per la qual cosa
ara vol dir unes paraules.
Al llarg dels últims quatre anys de batalla i treball, explica que els companys del grup
municipal han acabat anomenant a l’Agustí Donat Gusti; i malgrat que ell insistia que el seu
nom era Agustí, continuen anomenant-lo Gusti.
Tot i que no hi vol entrar amb detall, diu que han passat quatre anys molt difícils. Sobretot
amb la malaltia de l’Artur Fonolleras, no només en els moments en què aquest estava al
costat d’ella, intentant refer-se i que cada vegada després del ple, havien d’estar una estona
amb ell per demanar-li que continués i, per tant, que no afluixés.
Aquesta va ser una de les tasques que més bé va dur a terme l’Agustí Donat, ja que va ser
ell qui en aquells moments va agafar tota la força, cosa que li agraeix moltíssim. El moment
més difícil, però, va ser la mort de l’Artur Fonolleras i haver de decidir exactament què feien.
Malgrat tot, també han tingut molts bons moments i expressa que està molt contenta
d’haver-lo tingut com a primer tinent d’alcalde.
Es dirigeix a l’Agustí Donat, recordant que junts van dur a terme moltes coses de les quals,
creu que segurament la majoria, l’actual equip de govern no les deixarà avançar o les
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acabarà destruint però, malgrat tot, en quedaran moltes i sobretot es recordarà la seva
personalitat i manera de fer.
Fa una enumeració d’algunes de les coses que van fer i que agraeix a l’Agustí:
La quantitat d’hores i hores que han passat a l’Ajuntament. El Pla de Barris que, encara que
no s’acabi, sempre serà seu. Els viatges que va haver de fer, molts d’aquests a Madrid, no
només per la Gola de l’Estany sinó també per acabar i obrir el Castell de la Trinitat. Per la
qual cosa torna a agrair-li molt el seu suport.
Els diners per la Muralla de Llevant i sobretot, els 150 plans d’ocupació en plena època de
crisi i que semblava que no els aconseguirien, però que finalment van aconseguir.
Li sap molt greu no poder veure acabat el projecte de la SUF, cosa que li hauria agradat
moltíssim. Diu que després de moltes reunions i 50.000 pals a les rodes, finalment
haguessin pogut utilitzar els 2 milions d’euros que tenien pel primer any per acabar aquest
Pla de Barris. Considera que hi ha hagut qui no ho ha volgut acabar, tot i que ells tenien un
projecte.
De part de tots els treballadors dels plans d’ocupació, transmet a l’Agustí, les seves
felicitacions, una abraçada molt gran i moltíssimes gràcies per tot l’esforç que va fer –
juntament amb en Francisco Martínez– per dur a terme el conveni i per la gran quantitat de
persones que va haver de rebre al despatx.
Reitera que ha estat un gran company, amic i tinent d’alcalde a qui no oblidarà mai i amb qui
ha viscut una etapa marcada.
Li agraeix que hi hagi estat, i en nom del Grup Municipal Socialista li desitja molta sort i que
visqui plenament tota la vida.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE DEFENSA DEL POBLE
Sr. Francesc Giner. Comenta que amb l’Agustí es coneixen de tota la vida. Tot i que no han
compartit molt temps junts a l’Ajuntament, aquest ha estat molt agradable. Li desitja molta
sort i que tot li vagi molt bé.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR
Sr. Manel Escobar. Expressa, en paraules d’un amic i company seu: “dir Agustí és dir
Roses”, ja que és una persona molt coneguda en el municipi, amic dels seus amics, i
col·laborador molt actiu en moltes activitats tant culturals com esportives.
Van treballar junts en la legislatura passada de la qual li queda molt bon record i experiència
i li desitja el millor per la seva persona.
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Sr. Agustí Donat. Explica que han estat quatre anys a primera línia i tothom sap què vol dir
estar a primera línia; han treballat molt, ho han fet amb molt d’ordre, i amb moltes ganes.
Comenta que tenien un grup formidable i no van tenir gaires problemes. Considera que, de
vegades, els problemes un se’ls busca o li busquen. En el seu cas, però, ningú els hi va
buscar ja que inclosa l’oposició va tenir un bon comportament i tot això va comportar que hi
hagués una estabilitat total.
Felicita especialment al senyor Joan Esteve Danés perquè considera que es va comportar
de manera diferent del que semblava que era el seu habitual comportament.
Dóna les gràcies a tothom; als ciutadans, al poble de Roses i a l'oposició que hi havia en
aquell moment ja que van estar molt correctes.
Agraeix, també i sobretot, a la senyora Magda Casamitjana –alcaldessa en aquell moment–
i diu que és una persona molt treballadora i que es va identificar totalment amb el poble de
Roses. Explica que ell personalment gairebé no la coneixia, malgrat si que coneixia molt a la
seva mare. Manifesta que marxa molt content per tots aquests resultats i creu que ha
complert. Reitera en dona les gràcies a tothom.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Alcalde. Li desitja molta sort, molta salut a la vida i recorda que l’Agustí deixa per la història
el seu pas per la casa.
Abans d’entrar al punt de precs i preguntes l’alcalde vol explicar que el dia de reis va acabar
la seva singladura la Pastisseria Mallol, establiment que forma part de la història de Roses.
Ell va estar-hi present en el moment en què es va tancar definitivament la porta.
Comenta que, el dia 10 de gener, en nom de tots es va permetre la llibertat d'anticipar una
felicitació que tot seguit llegeix:
“Benvolguts Ana i Ramón,
Quant al final de la Pastisseria Mallol ha arribat, permeteu-me escriure-us uns mots de
reconeixement per la vostra tasca en la seva darrera etapa.
112 anys de pervivència en una activitat és una història plena de vicissituds i d’èxits i el mèrit
no és de ningú més que de les persones que amb constància han portat el timó de
l’empresa al llarg de les tres generacions que ho han fet possible.
Primer foren els avis, Pere i Anita, i després els pares, Josep i M. Àngels, els qui amb el seu
bon fer varen aconseguir que la fama de la Pastisseria Mallol s’escampés per tot l’Empordà.
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Eren uns altres temps i si ells ho van iniciar vosaltres, Ana i Ramón, en unes altres
circumstàncies i un altre món ben diferent heu mantingut el bon nom de Can Mallol i ho heu
fet amb tota la dignitat.
Tot el mèrit per ells i tot el mèrit per vosaltres. Ara és el moment de fer present el record pels
vostres antecessors i demostrar el nostre reconeixement per a vosaltres dos.
Rebeu una forta abraçada que us transmeto en nom de tot el poble de Roses i que cal
acompanyar del més sincer desig de salut i sort per a vosaltres i els vostres fills en aquesta
nova etapa de la família Sala i Mallol.”
I tal com ja ha dit, això ho va fer en nom de tots, per tant proposa al Ple si es vol adherir a
aquesta felicitació.
El Ple en queda assabentat.
06. PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Imma Carrión. En primer lloc, comenta que va veure que, a la Junta de Govern Local
del dia 13 de gener, es va aprovar un contracte menor amb l’empresa EDUC’art que porta el
servei educatiu, la botiga i l’atenció al visitant de la Ciutadella i el Castell de la Trinitat.
Es tracta d’un contracte menor només per a un parell de mesos del 16 de gener al 15 de
març. Vol saber com es cobrirà el servei a partir d’aquesta data. Si es farà un concurs públic,
i sobretot si hi haurà una continuïtat perquè té constància que hi ha molts centres educatius
que tenen previstes visites a la Ciutadella o al Castell, amb data posterior a la finalització del
servei d’aquesta empresa. I, per tant, tenir clar que aquestes visites no es quedaran sense
servei.
En segon lloc, i en relació amb la programació del Teatre Municipal de Roses, diu que s’ha
fet una molt bona programació i que hi ha molts espectacles. Però troba que caldria repartirho més al llarg de l’any.
És cert que ara es celebren els 10 anys del Teatre, però creu que les actuacions s’haurien
de repartir més al llarg de l’any. Aquests primers mesos hi ha moltes activitats cada cap de
setmana i fins i tot hi ha caps de setmana que hi ha molts bons espectacles tant el divendres
com el dissabte.
Per tant, i tal com ja havien comentat en un Ple anterior, per la temporada de tardor no
tindran res programat. Comenta que, potser se n’hauria d’haver guardat una part.
També demana saber el cost de la programació; creu que és d’uns 68.000 €, i pregunta si
s’hi inclouen els concerts de Viumúsika: “és així o va part?”. Perquè consideren que per a
una programació que bàsicament només és per a un trimestre es tracta de molts diners.
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En relació amb el Departament d’Educació, insisteix en el tema de les subvencions dels
llibres de text. Comenta que va veure en una Junta de Govern Local del mes de desembre
que una vegada liquidades, per part de les AMPA dels centres escolars, la diferència entre
la subvenció pressupostada i els diners justificats i pagats quedava un romanent de gairebé
25.000 €.
Vol saber aquest romanent on anirà a parar, si en una bossa única o si continuarà revertint
en Ensenyament. Perquè una vegada ja va manifestar la seva preocupació per la gent que
no té prou diners pel tema dels llibres.
S’havia parlat de la possibilitat que aquests diners passessin a Benestar Social, i no sap si
això ha estat possible. De totes maneres vol saber com es gestionarà aquest tema.
Per últim recorda que, en relació amb Cala Anita, en un consell escolar municipal –creu
recordar que va ser el passat març o abril –, es va crear una comissió dins el consell escolar
municipal pel tema d’estudi dels usos de Cala Anita. Aquesta estava formada per
representants del sector del professorat, pares i mares. Demana saber si l’equip de govern
en té constància i si aquesta comissió ho estudiarà o se la consultarà pels usos d’aquest
edifici.
Comenta que s’ha tret la tanca d’obra que hi havia al davant de Cala Anita cosa que, diu,
està bé. Vol saber quant està previst fer la Jornada de portes obertes i demana que se’ls hi
comuniquin, perquè no tots ells hi han estat i voldrien visitar-la per dins.
Sr. Carles Ferrer. El 29 de gener va sortir un escrit al Diari de Girona, de l’exregidor Joan
Esteve Danés, en què explicava que va ser denunciat per la seva barraca i demanava a
l’alcalde que s’abstingués en l’expedient obert sobre aquest tema.
Així mateix recorda que, el 2009, Convergència i Unió va denunciar a la Fiscalia diversos
regidors de l’antic equip de govern per ajudar entitats i pel tema de la barraca del senyor
Joan Esteve Danés.
Diu que si tal i com ha manifestat l’alcalde s’abstindrà en la resolució d’aquest expedient,
perquè això no es passa pel Ple.
Explica que a l’anterior Ple del dia 5 de desembre, el senyor Manel Escobar va fer públic que
els sous no s’abaixarien en un 5% sinó que possiblement anirien a més, potser fins a un
25%; i així consta a la pàgina número 18 de l’acta d’aquell Ple.
Demana saber si realment es baixaran el sou o si només és una cosa que van dient –ara un
11, ara un 25–, i al final ningú se’l baixa, quant a les administracions públiques de Catalunya
i España es van retallant els sous o renuncien a les pagues dobles. Reitera la seva pregunta
de si els polítics d’aquest Ajuntament es baixaran el sou.
En relació amb el càrrec de confiança del senyor Francesc Sastre –conegut com a Paquito
Sastre–, vol saber quin és el seu sou si són 30.000 o 50.000 €, perquè és el que indiquen
les partides d’Alcaldia. Vol saber exactament quin sou té, quines obligacions, quin horari fa i
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una mica quina és la seva responsabilitat, és a dir saber què fa aquest senyor. Es dirigeix a
ell i li diu que, ja que es troba present en la sessió, en prengui nota.
Comenta que els ha arribat que les entitats que antigament portaven les barres de Carnaval
–tant la que hi ha a la plaça Frederic Rahola com la disco mòbil del Pavelló Municipal–,
aquest any hauràn de participar en un concurs obert, en el qual, cada colla haurà de pagar
uns 1.000 €. Consideren que això no és ser equitatiu, sinó que el que pagui més tindrà drets
i el que no pagui no en tindrà.
Manifesta la seva oposició al fet que les entitats del poble de Roses hagin de pagar 1.000 €
per tenir una barra ja que els diners obtinguts els utilitzen per finançar-se. Diu que ja hi havia
un reglament que funcionava molt bé i que era equitatiu per a les entitats.
Demana saber com està aquest tema, si aquest procés sortirà a exposició pública, si la gent
podrà veure les bases per poder participar-hi o si es tracta d’una cosa tancada per a tres
entitats. I reitera saber com va el tema dels 1.000 € que han de pagar les entitats, perquè
puguin tenir una barra els dies de Carnaval.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Intervé en l’exposició del regidor Carles Ferrer, demanant-li que en fer les preguntes
no faci asseveracions ni judicis de valor.
Respon al regidor dient que no sap perquè parla de 1.000 € ja que això no està establert
enlloc i, per tant, no sap d’on s’ho ha inventat. També li diu que no sap què pensa el seu
cap, però li prega que faci la pregunta i no faci discursos ni digui el que ell voldria.
Diu que aquest és el punt de precs i preguntes i per tant les intervencions s’han de centrar
en fer preguntes o fer precs.
Per tant, que el senyor Ferrer digui: “d’on ho trauran i que perquè pagaran 1.000€”, l’alcalde
li reitera la pregunta: “això d’on ho treu?”. O si com ha dit: “aquell en cobra 50 o en cobra
30”, torna a preguntar-li: “d’on ho treu?”.
Per tant, li demana que no digui les coses si no les sap; i si la seva voluntat és que això
quedi dit, considera que aquest no és el camí.
Demana que puguin tenir la festa en pau, que els plens siguin educats on tothom digui la
veritat i les coses tal com són. Entén que tothom diu la seva veritat, però demana que si us
plau sigui amb respecte.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
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Sr. Carles Ferrer. Reprèn la paraula i fa la pregunta de forma diferent per no ofendre a ningú
i pregunta: “aquest any, per les entitats que vulguin tenir una barra, quin procediment se
seguirà?”.
Per últim, i en relació amb la programació dels tallers i cursos del CAR Jove, consideren que
aquests són molt pobres degut a la realitat social que té Catalunya. Els joves no tenen feina,
no tenen formació i consideren que aquí hi ha una continuïtat del que feien ells però creuen
que no hi ha valors en formació ni res. Exclusivament era fer una crítica cap a aquesta
formació i aquests cursos de taller. Així mateix, també demana qui és el tècnic de joventut.
Sr. Francisco Martinez. Té quatre preguntes i tres precs que tot seguit exposa:
- D’acord amb la resposta que li van fer en l’anterior Ple, en què li van dir no es disposava de
prioritat per Casa Anita, comenta que ha passat un altre mes i, per tant, vol saber si ja han
estat capaços de confeccionar un projecte de futur per Casa Anita.
- En relació amb l’edifici de l’Ajuntament vell, vol saber quan està previst que es pugui
disposar d’aquest edifici per al seu ús que, en principi i tal com es va dir en l’últim Ple, està
destinat per als Serveis Tècnics.
- També en l’anterior Ple, el senyor alcalde va dir que no tenia cap inconvenient en fer públic
com es distribueixen els diners que cobra l’actual equip de govern. Per la qual cosa demana
saber si ja s’ha demanat als tècnics que ho preparin.
- Demana en quin punt es troben les obres del vial Nord, que estàn bastant aturades, i per
tant saber quan està previst que s’acabin.
Pel que fa als precs, esmenta que ha observat que el safareig està molt brut i prega a qui
pertoqui que el mantingui en les millores condicions possibles.
A l’entrada del camí que va a les pistes de tennis –davant de la zona industrial de la
carretera de Vilajuïga i passat el kàrting a mà dreta–, ha vist que s’hi ha fet un abocament
il·legal de runa i demana que s’enretiri, es netegi i es deixi el camí lliure de pas.
Per últim, comenta que s’ha presentat una instància al registre d’entrada demanant que es
posi el nom de l’enginyer senyor Giovanni Battista Calvi a un carrer. Com a Grup Municipal
del PSC demana que es tingui en compte aquesta instància i que s’iniciïn els tràmits
oportuns per trobar un carrer digne d’aquest personatge. Considera que una possibilitat
podrien ser la part del darrera o la part del davant de la Ciutadella, ja que són carrers que
encara se’ls ha de donar un nom; i en tot cas si l’equip de govern vol, es poden reunir amb
l'oposició per portar endavant aquesta iniciativa.
Sra. Magda Casamitjana. Primer de tot també felicita a l’Anna i en Ramón de Can Mallol.
Explica que han entrat una proposta en relació amb la família Ametller –propietaris de la
primera llibreria que hi va haver a Roses–, on demanen que si des de l’Ajuntament d’alguna
manera poguessin felicitar-los o fins i tot atorgar-los alguna distinció.
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Comenta que, quan encara era alcaldessa, van anar a veure un dels últims barbers que
afaitava i, per tant, li van fer un reconeixement del qual en va estar molt content.
També vol felicitar l’Ernest Ruiz, tant perquè ha acabat la seva tesi doctoral amb un Cum
Laude com perquè, gràcies a ell, Roses ha estat portada de tots els diaris pel tema del
finançament dels Ajuntaments turístics, el qual és molt interessant.
Diu que només va viure l’últim tros de la tesis doctoral, però fins i tot tenien previst fer-ne
una edició, cosa que no faran perquè ja els han comentat l’interventor que el premi ja
comporta l'edició. Explica que personalment té un original signat cosa que li agraeix i reitera
en felicitar-lo.
Es dirigeix al senyor Àngel Tarrero comentant que hi ha previstes temperatures força baixes.
Tot i que no té cap intenció de fer alarmisme, explica que hi ha hagut gent que s’ha posat en
contacte amb ells per comentar que, si bé és cert que les temperatures poden arribar a –10º,
no es preveuen nevades.
Més que res ho comenta per recordar que el dia de l'última nevada els va agafar a tots a
contrapeu. També diu que van fer un document que considera molt interessant i que a més
a més estava fet a base d’experiències i li demana que si el té acabat li faria il·lusió tenir-lo.
No només per tot allò que va passar sinó perquè aquest document està redactat minut a
minut de tot el què passava i tot allò que es necessitava.
Reitera que segur que no passarà res, però vol recordar el tema de la residència dels àvis,
pel que fa a la calefacció i l’aigua; el CAP, sobretot que són ells els qui hi han d’anar i posar
gasoil perquè l’última vegada no funcionava.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Intervé per demanar a la regidora que si us plau es centri en fer preguntes o precs.
Diu que la persona encarregada de fer la seva feina ja sap què ha de fer, començant pel cap
de Protecció Civil.
Li dona les gràcies pel recordatori, però creu que no cal.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Magda Casamitjana. Reprèn la paraula i prega que s’expliqui a la població, i que
d’alguna manera encara queden dos dies per endavant. I això sí que és un prec que no
estava fet i que s’expliqui o es posi a la pàgina web.
Pregunta pel llistat de persones que necessiten oxigen i els avis que viuen sols. Sap que
quan ells estaven al govern, es va fer aquest llistat, però no recorda si el van guardar o si
està actualitzat.
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Pregunta com està el tema de la concessió del Far, les barraques dels pescadors de Cala
Jòncols i la Pelosa i si es preveuen plans d’ocupació municipals.
Sra. Francisca Guijarro. Des del Grup Socialista volen posar de manifest el seu profund
descontent pel fet que des de l’actual equip de govern no se’ls informa dels actes
institucionals que es duen a terme.
Diu que la majoria de vegades se n’assabenten un cop els actes ja han passat i gràcies a la
premsa. Considera que és de justícia, com a representants que són d’una gran part de la
població, que siguin informats i s’eviti aquest greuge discriminatòri que, entenen, es dóna
actualment.
Posa com a exemple el fet que demà, al Palau Robert, té lloc l’exposició del Bulli Fundation,
cosa que els hauria agradat que se’ls hi hagués comunicat, sobretot per la rellevància que
aquest fet té per al poble de Roses.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Abans d’anar més endavant respon que, qui ha dut a terme les invitacions d’aquest
acte ha estat el president de la Generalitat de Catalunya i, per tant, ha convidat a qui ha
convidat. Ells no hi han tingut res a veure en aquest cas.
Així mateix, diu que sí és cert que pot acusar al seu equip de govern, i alhora i, sense cap
mena de problema demanar excuses i ben sinceres, que ahir hi va haver el dinar de les
entitats –el qual s’havia suspès i que ara s’ha tornat a fer. Aquest va tenir molt d’èxit i la gent
ho va agrair molt; però és cert que sembla a ser que no es va comunicar a tothom.
Reitera que ho lamenta, i que durant els dies de Nadal es va donar per entès que aquest fet
el coneixia tothom, quan realment no era així.
La seva intenció és comunicar els actes que realitzin. Ara bé, aquells actes que no organitza
l’Ajuntament sinó que es convida a persones concretes a assistir-hi, lògicament no ho poden
fer saber.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Francisca Guijarro. Respon al senyor alcalde, que no demana que se’ls convidi, sinó
només que se’ls informi.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Considera que no s’han de fer saber totes les invitacions que reben.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Francisca Guijarro. Diu que potser no s’ha d’informar de totes les invitacions que reben,
sinó que potser només es tracta d’elegància política.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Expressa que potser es tracta més de l’oportunitat de la pregunta i reitera les
gràcies.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Francisca Guijarro. Respon al senyor Carles Pàramo que ell els ensenyarà en
elegància, a la qual cosa l’alcalde respon que això farà.
Amb tot manifesta que, és cert que ells són l’oposició però estan aquí per sumar esforços i
que la gent d’aquest poble exigeix a tothom.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Expressa el seu desig que sigui així sempre. Reitera que estàn al punt de Precs i
Preguntes no en discursos i varis.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Francisca Guijarro. Demana que se li permeti fer preguntes.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Es dirigeix a la regidora per respondre que permet fer totes les preguntes que vulgui
però han esgotat els 5 minuts de temps.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Francisca Guijarro. Manifesta que si han exhaurit el temps és perquè l’alcalde interromp
contínuament. Demana si pot acabar la pregunta que estava fent, a la qual cosa l’alcalde
respon afirmativament.
En relació amb el Club de Feina, cosa que han vist anunciada als mitjans de comunicació,
demana que se’ls n’hi informi ja que no saben si és veritat, i si ha desaparegut la Borsa de
Treball. Pregunta si va adreçat a la gent que està apuntada a l’INEM; la gent que hi està
apuntada, quin tipus de formació se’ls dona; quins tallers, assessorament i quines
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perspectives d’inserció laboral tenen, i en definitiva aquests cursos, que és el propòsit pel
qual es fan.
Dona les gràcies i demana disculpes per haver excedit el temps.
Sr. David Beltran. Referent al tema de Festes diu que, com és habitual durant la Festa
Major, les colles de carnaval fan barraques i pregunta si aquest any hi haurà dos caps de
setmana com sempre o si es retallaran els dies.
Pel que fa al tema de Benestar Social, comenta que no veu cap partida en els pressupostos
del 2012 destinada a Càritas. Demana si aquesta existeix i si és així de quina quantia.
En relació amb Medi Ambient pregunta si a Roses existeix la plaga del morrut de les
palmeres, si l’Ajuntament en té coneixement, si aquest tema està controlat i si hi ha
palmeres afectades al municipi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE DEFENSA DEL POBLE
Sr. Francesc Giner. Des del seu Grup Municipal, també volen agrair la tasca i bona feina feta
per la Pastisseria Mallol i desitjar-los una molt bona jubilació.
Comenta que a la part del darrera de la font d’en Jaume Turró, a la plaça Sant Pere, li falta
la porteta. Aquesta font està bastant degradada i més en el lloc on es troba. Considera que
es mereix més dignitat i demana si es podria cuidar una mica millor.
En la mateixa línia que la senyora Guijarro, també els agradaria tenir coneixement dels actes
que es fan a l’Ajuntament i al poble de Roses, perquè és veritat que s’assabenten de les
coses quan ja han passat i gràcies a la premsa.
Diu que s’ha donat feina a 12 persones, de les quals hi ha 1 dinamitzador cultural, 4
persones que fan feines a la muntanya, 4 que fan feines de manteniment i 3 d’investigació
social i comunitària. Pregunta com s’han adjudicat aquests llocs, els ho pregunta molta gent,
i estaria bé saber-ho, que en quedi constància i que la gent ho vegi per la televisió.
Pregunta si ja s’ha notificat que han entrat a formar part de l’Associació de Municipis per la
Independència.
En relació amb el mercat municipal, diu hi ha comerciants que tenen més de dues parades i
les fan servir de magatzem. Es pregunta si aquest fet és convenient pel mercat així com si
és possible que no passi això.
Sra. M. Àngels Arjona. Referent al pla de barris, pregunta si s’han abonat els imports de les
certificacions de les obres realitzades el 2010 i el 2011 i si s’han rebut tots els pagaments.
Perquè explica que, concretament el dia 10, va sortir al Diari de Girona que les obres ja
estaven adjudicades per al 2011, però segurament no es podrien pagar.
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Sobre la Llar Municipal El Cavallet, saben que s’ha fet una aula de P0 i demana saber quan
entrarà en funcionament.
En relació amb l’Associació del Club Marítim i el famós tema del llagut, saber si s’ha arribat a
algun acord amb el Grup d’Esports Nàutics o si hi ha hagut alguna altra notificació per part
d’aquest Club. Si s’ha resol d’alguna manera satisfactòria per les dues parts o si tot continua
com estava.
Tal i com ha preguntat la regidora Imma Carrión, referent al romanent dels 25.000 € de les
subvencions dels llibres, també demana saber a què es destinaran.
Fa un prec que li han fet arribar des del barri dels pescadors i és que hi ha una palmera que
es troba en molt mal estat. No sap si és un tema que pertoqui a l’Ajuntament, ja que està
dins una àrea privada, no té clar si es tracta d’una concessió o una sessió, però en definitiva
que hi ha conflictes. La gent gran que viu en aquella zona i, concretament dues famílies, li
han fet arribar que si s’hi pot fer alguna cosa al respecte.
També s’afegeixen a la felicitació de l’interventor, senyor Ernest Ruiz, pel premi Mercè Sala
que li han atorgat per la seva tesi doctoral. Reitera la felicitació de part del Grup Municipal de
Gent del Poble-AM.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Marc Danés. Respon que es va aprovar una ampliació del contracte –del 7 de gener al
15 de març–, que és el temps que, des de l’Ajuntament, es calcula que es trigarà a fer
aquest concurs que sí s’està fent.
Explica que precisament en data d’avui ha sortit publicat al BOP i per tant, ja està en marxa.
Amb la qual cosa, la previsió és aquesta. Seran dos mesos i a partir del 15 de març ja hi
haurà una nova empresa o la mateixa que continuarà cosa que ara mateix es desconeix.
Però, evidentment, el que no es podia fer era tancar tot l’equip cultural de la Ciutadella i per
tant es va optar per fer aquesta ampliació del contracte.
En relació amb el tema de les escoles diu que és evident que no s’ha de patir perquè dins el
servei, a part de venda d’entrades, venda de material..., hi ha tot el tema de guiatge i
divulgatiu i aquí hi entren totes les escoles que vulguin fer una visita.
Comenta que juntament amb la regidoria d’Ensenyament i la seva regidora –Sílvia Useros–,
estàn treballant poder aconseguir, aquest any, la participació de totes les escoles de Roses
ja que, sembla que fins ara, la seva participació ha estat molt minsa; eren poques escoles i
no tots els grups.
I per tant estàn treballant juntament amb la regidora perquè totes les escoles i els cicles que
pertoquen puguin fer una visita a la Ciutadella i al Castell de la Trinitat.
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Sra. Sílvia Useros. Pel que fa al tema de les subvencions dels llibres de text, explica que sí
és cert que ha quedat un romanent de 25.000 €, però això queda en una bossa única, que
no es pot rescatar perquè queda al romanent de totes les partides.
Referent a les famílies nouvingudes que arriben més tard i tenen problemes per veure si
poden obtenir aquestes subvencions, inicialment s’havia pensat reconduir-ho des del
Departament de Benestar Social. Però posteriorment van veure que això donava masses
problemes i possiblement era més oportú reconduir el tema des de les AMPA.
També explica que hi ha prevista una reunió amb les AMPA per reconduir tot aquest tema.
Pel que fa a l’aula de P0, diu que s’obrirà a partir del març, que hi ha 8 places i que no s’ha
fet una oferta nova sinó que s’han reorganitzat les aules –de quatre s’en faran dos.
Han demanat uns llitets i està tot previst perquè es comenci a utilitzar a principis de març.
Ara mateix s’estàn duent a terme les entrevistes amb els pares.
Alcalde. Sobre la pregunta de Casa Anita, comenta que personalment ignorava que hi
hagués cap mena d’acord del consell escolar per crear una Comissió. Considera que és un
tema molt del poble de Roses i per tant ha d’estar obert a tothom. Pregunta a la regidora
Imma Carrión si recorda si això es va dir en un consell escolar de fa més o menys un any.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sra. Imma Carrión. Creu que va ser en uns dels últims consells escolar, en el que es va
parlar del tema de les pre-inscripció, que devia ser pels voltants dels mesos d’abril-maig.
Aprofita per demanar que se’ls facin arribar les actes dels consells escolars perquè les han
estat buscant i no les tenen.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Alcalde. Reprèn la paraula i diu que l’anterior equip de govern va encarregar a una empresa
exterior, de fora de Roses –no sap si de l’Hospitalet de Llobregat o de l’entorn de
Barcelona–, perquè els digués què s’havia de fer a Casa Anita i que, li sembla, va costar uns
18.000 €.
En definitiva, tot plegat, una mica de garbuix. De totes maneres, els que ara els preocupa és
acabar l’obra; que està acabada i rebuda, però encara falta donar d’alta l’electricitat i alguna
altra cosa.
Comenta que tant aviat com estigui es farà una jornada de portes obertes, que lògicament
faran saber a la oposició i a tot el poble de Roses a fi que tothom pugi anar-ho a veure.
En relació amb la pregunta referent a en Joan Esteve Danés, diu que no l’ha acabat
d’entendre però que feia referència a un expedient... Considera que no és rellevant i com
que no entén massa a què es refereix, diu que trucarà al regidor per explicar-li.
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La pregunta referent al sou i al 25%, creu que tenen una obsessió amb aquest tema ja que
ho pregunten a cada Ple. Respon que, quan l’equip de govern ho tinguin tot preparat i
sàpiga exactament què cobren –perquè encara no ho saben, ja que no s’ha fet la liquidació i
tots les coses, l’any encara no està fet– no li ho diran sinó que ho publicaran tot. El que
cobren ells i el que cobrava la oposició.
Considera que el que ha dit dels càrrecs de confiança és falç. També ho és el que ha dit
dels diners que s’han de pagar per les barres de carnaval, ja que això encara no se sap i de
moment ningú no n’ha dit res.
El tema dels cursos del CAR Jove, també és falç que fossin els mateixos que feia l’oposició
perquè els tècnics són diferents.
En quant al projecte de Cala Anita, ja ha dit el que feia el cas, i que hi ha el que hi ha. En
relació amb l’Ajuntament vell diu que s’estàn acabant les obres i que quan estiguin
finalitzades ja decidiran què hi fan. En tot cas són uns equipaments dels quals no en vol fer
cap comentari.
Diu que una altra vegada estàn amb la mateixa obsessió de saber què cobren els tècnics, i
els respon el mateix que ha dit referent al sou dels regidors. Quan s’hagi liquidat l’any i ho
sàpiguen segur ho faran públic.
El tema del vial Nord el van seguint, ja que també és una obra que es va començar una mica
de manera sui géneris per no dir-ho d’una altra manera.
Pel tema del safareig és clar que està brut, ja que es va dissenyar d’una manera que és un
niu que afavoreix les actituds incíviques.
El que ha dit de les pistes de tennis, en pren nota i li’n dona les gràcies. Així mateix diu que
miraran que s’enretiri el pilot de runa que hi ha.
Referent al carrer amb el nom de l’enginyer Calvi, comenta que encara no ha vist la
instància i no en té constància. De totes maneres hi ha moltes personalitats que no tenen
cap carrer dedicat a ells en el municipi, però aquest és un bon nom per posar-lo.
Passa la paraula al senyor Àngel Tarrero perquè contesti “el testament que li han fet”.
Sr. Àngel Tarrero. Diu que ja tenien coneixement que el proper cap de setmana hi ha la
possibilitat que hi hagi una baixada de temperatures molt gran. Aquesta previsió
meteorològica fa bastant que s’està avançant.
Explica que s’han posat en contacte amb bombers, Policia Local, Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Civil. Tenen una previsió 8 tones de sal per si han d’arribar a zones altes per
atendre a gent gran, tal com va passar i l’experiència que en tenen de les últimes nevades.
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La previsió és que baixin entre –10º -14º i juntament amb el Departament de Benestar i tot el
personal de ROSERSA, s’han provat tots els generadors per tal que no passi com l’última
vegada que aquests no funcionaven.
També hi ha previsió de gasoil de tots els cotxes policials i els que es puguin necessitar per
treballar en aquestes dates. Així mateix, tenen tots els dipòsits de gasoil de ROSERSA
plens, per si s’han d’utilitzar com a benzinera.
Per tant, la previsió està feta i s’hi està treballant perquè no els agafi desprevinguts com
l’última vegada.
Alcalde. Referent a les preguntes del Far i les barraques de la Pelosa i Cala Jóncols diu que
aquests projectes estàn igual d’embolicats com estaven. Diu embolicats perquè és tal i com
se’ls van trobar i depènen de l’Autoritat Portuària de Barcelona i de Costes.
Sra. Montse Mindan. Respon la pregunta referent als plans d’ocupació municipal dient que
plans estrictament municipals no estàn previstos i quan ho estiguin ja els hi comunicaran.
La bossa de treball ha desaparegut perquè s’utilitzava molt poc i s’ha reconduït a través del
Club de la Feina. Explica que la gent busca feina, sobretot a través de les pàgines d’internet
i del SOC. És per això que pensen que és molt més proper un assessorament personalitzat
que es fa els dijous al CAR a les persones que ho necessiten. Així mateix també se’ls ajuda
en el moment de fer els currículums.
Evidentment hi continua havent una relació amb les entitats de Roses, tot i que s’ha vist que
aquesta relació avui en dia no funcionava gaire i que en canvi funcionava millor a través de
l'oficina de treball.
Parlant precisament del SOC i com s’han escollit aquestes persones, explica que aquestes
persones no les escull directament l’administració sinó que és l’INEM qui envia els
currículums segons els perfils. Després, sobre aquests currículums i sabent quina tipologia
de persones està buscant l’Ajuntament, es fa una valoració completament tècnica sobre
aquests currículums que han arribat.
Sempre s’intenta, i així ho fa l’INEM, que aquestes persones siguin del poble de Roses. Tot i
que de vegades no pot ser en aquest cas per exemple, dels 12, 11 són de Roses i un és de
fora.
Parlant dels cursos que hi ha al CAR diu que n’hi ha 6 que són estrictament nous. I parlant
de la formació, agrairia que es comuniqués i els ajudessin a fer promoció dels cursos que
s’estàn fent des de l’àrea de Promoció Econòmica, que són relatius al comerç, al turisme i a
la hosteleria. Precisament formar als joves en aquests aspectes, aniria molt bé per al poble
de Roses.
Alcalde. Respon a la pregunta del regidor David Beltran sobre les barraques dient que en
aquests moments se n’estàn cuidant i el tema d’estiu no està tancat i no hi ha res acordat.
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Sr. Marc Danés. Explica que hi ha una partida destinada a Càritas. També diu que és la
segona vegada que ho pregunta en un Ple. Si bé entén que el regidor és nou i per això pot
ser que no ho sàpiga, entén que els seus companys del Grup Municipal sí que ho haurien de
saber, ja que el pressupost actual té una estructura semblant a la que tenia quan ells
estaven al govern i per tant, haurien de saber que no hi poden trobar aquesta partida perquè
no es tracta d’una subvenció nominativa.
És una subvenció dels que van a concurrència competitiva juntament amb d’altres entitats
com Tramuntanets, Guinea-Conakry o la Xarxa de Convivència que s’hi afegirà aquest any.
Per tant, reitera que va a concurrència competitiva i que ara mateix no recorda si es tracta
exactament de 10, 12 o 14.000 € tot i que si ho desitja que li farà saber. De totes maneres,
l’import està sobre aquests números i s’ha de repartir entre les quatre entitats segons els
projectes que es presentin i segons també el que creguin que, en aquests moments de crisi,
sigui més rellevant per ajudar a la gent del municipi.
Comenta que setmana passada ell mateix va firmar la concurrència en aquesta subvenció.
Alcalde. En relació amb la plaga del morrut que afecta a les palmeres, diu que no té
coneixement. Que sàpiga, ROSERSA no té cap palmera, de les que estàn a l’espai públic,
infectada per aquesta plaga.
Pel que fa a la font que va depurar en Xameca, a la plaça Sant Pere, ho miraran i
evidentment també creu que convé arreglar-la. Fa molt temps que està abandonada i és una
de les coses que s’han de recuperar.
En quant al que han demanat d’estar assabentat dels actes, explica que hi ha molts actes
que organitza l’Ajuntament. Torna a demanar disculpes si no els ha arribat la notificació o si
no se’ls ha convidat. En pren nota i diu que miraran que per a les pròximes se’ls hi faci
saber.
En tot cas, creu que es comunica i es diu tot i que si no arriba després és una altra cosa
perquè saben que les comunicacions s’intenten i s’envien. Però reitera que hi ha actes que
organitzen altres entitats a Roses, que se’ls convidi a ells però que ells no hi participen per
res; perquè si bé tothom fa la seva vida i convida a qui vol.
Referent a les persones contractades pels plans d’ocupació, s’alegra que faci aquesta
pregunta perquè a ell també li ha passat que ve gent a veure’l pensant-se que aquesta gent
entra a treballar a l’Ajuntament. Per tant personalment li agradaria que expliquessin ben bé
què és un pla d’ocupació; que no es tracta de crear llocs de treballar sinó de crear una
oportunitat a unes persones amb unes condicions determinades i durant un temps
determinat. Per tant vol aclarir aquest tema. Tal com té entès la legislació actual impedeix
ampliar la plantilla, ningú no pot entrar a treballar a l’Ajuntament ja que la llei ho prohibeix.
Sra. Montse Mindan. Explica que la Generalitat fa una oferta dels plans d’ocupació, i això
vol dir que l’Ajuntament pot agafar gent per treballar sempre que no sigui una plaça per a
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l’Ajuntament ni una plaça vacant. És a dir que si s’hagués de substituir alguna persona de la
corporació, tampoc podria ser algú que vingués del pla d’ocupació.
La Generalitat, en aquests plans, dona l'oportunitat a una persona perquè durant sis mesos
pugui treballar. Llavors l’Ajuntament ha de decidir si té llocs o accions per dur a terme i tirar
a terme.
L’avantatge d’això és que la Generalitat aporta la major part dels diners i l’Ajuntament
n’aporta una part petita, a més del que és estrictament la formació perquè després puguin
desenvolupar la seva feina.
En tot cas es tracta d’aprofitar tota la gent que pugui venir dels plans d’ocupació i inventar o
pensar quin tipus d’activitats se’ls pot requerir que facin. I reitera que en els moments
actuals no es pot substituir a cap treballador de l’Ajuntament ni ocupar cap plaça.
Alcalde. En resposta al regidor Francesc Giner que ha demanat saber com està la tramitació
de l’acord d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència, explica que és un
tema burocràtic i administratiu el qual suposa va seguint el seu curs.
De totes maneres ho mirarà i demà mateix ho preguntarà.
Referent al tema del mercat i els botiguers o marxants que tenen més d’un local i que un
d’aquests està tancat per a utilitzar-lo com a magatzem, entén que no és una situació
agradable ni desitjable. En tot cas, el mercat es va dissenyar més o menys el 1987 –és a dir
fa molts anys–, i evidentment té mancances en els serveis i en d’altres. Creu que queden set
anys de concessió; 5 anys, tal com l’informa el senyor Ambrosio, i per tant es tracta
d’intentar que tots els temes que hi ha i les mancances passin el millor possible.
També s’entén que actualment, a 5 anys vista, ningú es jugarà fer-hi una inversió perquè
fins que quedi aclarit com es farà el nou reglament i la nova convocatòria, serà llavors el
moment de determinar tots els aspectes.
Hi haurà molta feina en aquest tema i se’ls convidarà a tots per tractar-ho.
Respon a la M. Àngels Arjona que el pla de barris si que és veritat que el senyor Agustí
Serra, director general d’Urbanisme va venir, ja que va estar visitant diversos municipis i van
estar parlant vastament d’aquest tema.
Els va dir que relentitzessin les obres si volien però lògicament la capacitat de pagament, si
bé no diuen que no es facin, els va dir que a ells els costarà de pagar. Considera que és
d’agrair que un govern digui les coses tal i com són; i en aquest cas, que vinguin i diguin que
hi ha aquest problema –problema del qual en parlen cada dia els diaris i els mitjans de
comunicació–, per tant l’equip de govern el que farà serà programar totes les obres dins les
capacitats financeres i econòmiques de l’Ajuntament per fer les coses molt ben fetes.
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Precisament avui, han estat parlant amb els representants de la SUF i els han explicat això
mateix, tot i que lògicament ells també seran els primers de saber com va o com els limita
aquesta situació financera de la Generalitat, que esperen algun dia se solucioni.
Les obres adjudicades i que no han cobrat, li sembla que pugen uns 700.000 €, però
considera que de moment no es poden queixar; ja ho faran quan pertoqui tot i que de
vegades les queixes no serveixen per gaire res.
Han preguntat per la Llar d’infants, que la Sílvia Useros ja ha avançat i ho ha respòs
aprofitant una altra pregunta.
Pel tema del Club Marítim i el llagut diu que no hi ha cap novetat. Tot està tal i com estava
però i estàn treballant per aclarir tota aquesta situació.
La gent que hi ha al port són els que n’estàn més assabentats, però de moment no hi ha res
concret tot i que s’està avançant bastant.
La palmera que hi ha al barri dels pescadors, més que en mal estat diu que el problema és
que s’ha fet gran i frega la casa del costat. Ja diran que s’ho mirin. Comenta que els
propietaris més propers n’hi ha que demanen que es tregui i d’altres no ho volen.
Això passaria igual amb els pins del Mas Oliva i en d’altres casos semblants.
Sr. Marc Danés. Recalca que el que ha dit la senyora Magda Casamitjana, que hi ha un
llistat dels avis que viuen sols no és cert. Estàn treballant per poder-lo tenir però ara mateix
no hi és.
Amb el tema de la programació, els diu que no cal que es preocupin. Creu que han fet una
programació excel·lent i no només ho diuen ells sinó que surt a tots els mitjans de
comunicació.
És cert que estarà ocupat aproximadament cada cap de setmana fins el mes de juny. Però a
partir del juny, també cada cap de setmana, tenen programats gairebé tots els sons del món,
i recuperen: els blues del món, el concert de Festa Major, el teatre a la Ciutadella, tots els
temes dels clàssics a la fresca; s’uniran a la Festa Major, seguiran al setembre potenciant la
Diada i pot dir que fins el mes d’octubre tenen, cada cap de setmana, alguna actuació.
Ara comencen a treballar amb els mesos de octubre, novembre i desembre. Explica que
també estàn preparant altres activitats culturals com festivals benèfics, conferencies i moltes
altres coses. Per tant els caps de setmana ja estaran ocupats.
Aprofitant el què ha dit, del que costa aquesta programació al semestre, primer el rectifica
que no és trimestre com ha dit sinó que és semestre, 6 mesos de programació.
Fa una comparació amb la programació del primer semestre de l’any 2011, en la qual
governava la oposició: l’any passat van fer una programació del 4 de febrer al 15 de maig,
aquest any es fa una programació del 21 de gener a l’1 de juliol, per tant, dos mesos més de
programació que vol dir 8 caps de setmana més de programació teatral. I això només els
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costa 4.500 € més. Ho diu perquè puguin veure l’esforç que els ha suposat programar 8
actuacions més i que només costin 4.800 €, previstos. Perquè això només són previsions, i
només amb el Teatre que van fer el diumenge, una de les despeses que tenen que és la
contractació de tècnics, ja ha baixat més del que es pensaven. Amb la qual cosa,
segurament aniran a parar allà mateix al que es va gastar l’any passat. Per tant, reitera, més
programació a menys cost.
L’objectiu és que, el màxim d’ingressos possibles obtinguts de la venda d’entrades
repercuteixi en un retorn cap a l’Ajuntament i aquest equipari el cost previst a l’inici de la
temporada de teatre.
Per posar alguns exemples, diu que el semestre passat en què es van fer 12 obres de
teatre, l’entrada a taquilla va suposar 4.884 €, un fracàs en majúscules. Ara mateix, amb tres
obres de teatre –“El casament dels petits burgesos”, “El pedra de Tartera” i “30/40
Livingston”–, porten recaptat 5.610 € en entrades. Aproximadament 1.000 € més que en tota
la programació sencera de l’any passat.
El perquè d’això, doncs principalment per dos motius. Primer perquè aquest govern es va
proposar que tothom que anés al teatre, pagués la seva entrada. Mostra alguns exemples
que, personalment diu li fan molt mal.
Relaciona algunes obres de teatre. Per exemple la del dia 28 de febrer de l’any passat, on
consta que les entrades pagades van ser 21 i convidades en van ser 19. Una altra, de
pagament 99 persones, de convidats 51; de pagament 43 persones, de convidats 22. Com
es pot veure la meitat de l’aforament entrava sense pagar. El concert de Roger Mas el
considera escandalós: de pagament 58 i de convidats 55.
És evident que amb aquestes xifres, era bastant difícil que l’Ajuntament pogués recuperar la
inversió que feia.
Reitera que en aquests moments i només amb tres sessions, porten recaptats molt més del
que l’anterior equip de govern havia fet en les 11 actuacions que havia programat.
També és evident que la voluntat d’aquest equip de govern, i així ho han dit sempre, és que
qualsevol acte cultural o acte que es faci al municipi, no simplement quedi centrat en el
simple fet d’anar al teatre. Sinó que estàn intentant que la gent, un cop hagi vist l’obra o
abans d’anar al teatre, es puguin quedar al municipi i anar a sopar o prendre alguna cosa i
per això van modificant els horaris a mida que es fan les obres.
Com ho han fet això, doncs explica que des que han entrat, es reparteixen cartells a tota la
comarca: Sant Pere Pescador, Pau, Palau, Vilajuïga, Garriguella, Figueres, i s’ha comprovat
que l’assistència de públic d’aquests municipis es veu. La qual cosa vol dir que s’està fent
una bona gestió i també han apostat per fer els adhesius que es poden veure al teatre cada
mes, per potenciar l'obra que consideren més rellevant.
Dir que aquest augment dels actes, segurament serà més gran. En aquests moments, com
se sap, el mes de maig han decidit dedicar-lo al teatre amateur i a part de la programació
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que ja tenen tancada, tenen contactes amb Palau-saverdera i Peralada, per tal que els seus
grups de teatre vinguin a Roses a participar-hi.
També el mes d’abril, pels voltants de Sant Jordi, es farà algun acte més dins del Teatre i
després encara falten tots els grups de dansa que, com tothom sap, el mes de juny fan els
seus festivals.
Bàsicament reiterar que no s’han de preocupar per aquest tema, ja que Roses vull en cultura
i en activitats. Cada cap de setmana, com a mínim, hi haurà una actuació i evidentment, la
responsabilitat en aquest cas, tant del govern com del regidor com de tota la gent que
treballa a l’àrea de Cultura, és intentar, i així espera presentar el mes de juliol, que més del
50-60 % de la depesa inicial es pugui haver aconseguit de les entrades.
A part, evidentment, de totes les subvencions que és difícil, però continuen lluitant perquè
continuïn arribant per cobrir una part d’aquesta programació.
Pel que fa a la pregunta de si el Viumúsika i aquests actes són entitats independents a
l’Ajuntament, comenta que la col·laboració és del 100% però no consta pressupostat, perquè
són temes que van a través de subvencions i altres maneres de gestionar.
Sr. Manel Escobar. Des de l’equip de govern i molt personalment, volen felicitar a
l’interventor per aquest premi i reconeixement Mercè Sala, a la seva tesi doctoral sobre
finançament dels municipis turístics, per tant Ernest Ruiz, moltes felicitats.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.10 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luis Muñoz Cameo
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