ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE
MAIG DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 28 de maig de dos mil dotze.
Quan són les 20:00 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí, 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.
Sra.

Montserrat Mindan i Cortada
Manel Escobar Yegua
Sílvia Ripoll i Cayuela
Ángel Tarrero González
Marc Danés i Zurdo
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sílvia Useros i Moyano
Juan Manuel Fernández i Martínez
Anna Jorquera i Navarro
Ambrosio Martínez i Olivares
Carlos López Expósito
Magda Casamitjana Aguilà
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
David Beltran Blanco
Francisca Martin Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

S’incorpora a la sessió:
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
20:09 hores.

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
Regidor
Regidor
Regidora

Regidora, en el punt 2, quan són les

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

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

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

01.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
-

Sessió extraordinària i urgent del ple
Sessió ordinària del ple

del dia 27.04.2012
del dia 02.05.2012

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- Recorda que com ha manifestat a la Junta de Portaveus en un dels
punts hi faltaven els integrants de Gent del Poble.
Sra. Imma Carrión.- Aclareix que ha estat una omissió a les votacions de la moció per
incorporar el municipi de Roses a l’Associació de Municipis per a la Independència. Hi
consten correctament els 13 vots a favor, però hi falten els noms de Francesc Giner i de
Ma. Àngels Arjona.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, un cop incorporada
l’esmena sol·licitada, s’acorda aprovar l’acta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord
plenari.

02.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 14, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL VIGENT, AMB LA
INCORPORACIÓ DE LA TAXA PER A L’ESTACIONAMENT REGULAT DE VEHICLES A
LA VIA PÚBLICA
La senyora Francisca Guijarro s’incorpora a la sessió en aquest punt de l’ordre del dia, quan
són les 20:09 hores.
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local vigent (BOP de Girona núm. 242 de 21 de
desembre de 2011).
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2. El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 2 de maig de 2012, ha acordat l’establiment del
servei públic d’aparcament en superfície controlat per parquímetres, així com l’aprovació
inicial del reglament regulador.
3. El dia 21 de maig de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Articles 15 a 19 del real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal 14, reguladora de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, d’acord amb el
text refós de l’ordenança, que és el que s’adjunta a l’expedient.
2. Sotmetre l’expedient a exposició pública durant el termini de trenta dies a partir de la
publicació de l’anunci de l’aprovació provisional al Butlletí Oficial de la Província de
Girona. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap reclamació o
suggeriment, l’expedient s’entendrà aprovat definitivament. = Exp.: 1986/2012

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Explica que el que fan amb aquesta proposta és incloure dins de
l’ordenança fiscal número 14 el punt número 7, que regula la futura zona blava de Roses i
en aquesta ordenança diu que l’estacionament regulat de vehicles a la via pública per hores
serà en fraccions de 5 cèntims d’euro i un mínim de 0,20 euros. La durada màxima de
l’estacionament serà de 3 hores. El cost serà d’un euro per hora i el ticket d’excés de temps
serà de 5 euros.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- En aquest punt, tot i que entenen que una zona blava seria positiva
per a tot el comerç d’aquesta zona, també hauria d’anar acompanyada d’alguna mena
d’aparcament dissuassiu per a tota la gent que treballa en aquesta zona. Hi ha treballadors
que viuen a Santa Margarida o al mas Oliva i han de deixar el cotxe en algun lloc. Per tant,
entendrien positiva aquesta ordenança sempre i quan anés acompanyada d’algun
aparcament dissuassiu, d’alguna mena de rebaixa o d’alguna manera servís per tal que tots
els treballadors del poble que han d’anar per força a la seva feina puguin deixar el cotxe,

175

lògicament, durant tota la jornada laboral en un lloc que sortís a un preu raonable o, si més
no, que fos gratuït.
Per tant, mentre no existeixi aquest espai, que també podria ser una zona verda i també que
la gent gran tingués una reducció en el preu de la zona blava. Mentre això no estigui previst
votarien en contra d’aquest punt.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE DEFENSA DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que el seu grup municipal hi votarà en contra, entre altres coses,
perquè creuen que és una prova pilot que ja neix insuficient per prendre cap tipus de decisió.
L’horari dels dies que funcionarà no creuen que sigui el correcte i no veuen bé que en
comptes de l’Ajuntament ho hagi de gestionar una empresa de fora.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Com ja va passar en el ple anterior, que van passar el projecte, la
memòria i el reglament de la futura zona blava de Roses, diu al senyor Francisco Martinez
que tindran en compte els veïns i explica que aquesta és una primera fase que es fa sobre
un projecte de 111 places i, de moment, no és tot el municipi. El que volen és començar i
tirar-ho endavant.
Diu que qualsevol municipi del voltant té zones blaves, en té Figueres, l’Escala i Torroella,
tothom té zones blaves. Aquí a Roses, encara no s’ha posat en marxa, però no deixaran de
costat ni els veïns ni els comerciants, serà quelcom pactat i que tothom tingui el seu dret a
opinar. No serà quelcom que l’Equip de Govern decideixi fer a la seva manera i compte.

SEGONA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que estan d’acord, que han començat el seu discurs dient que
la zona blava, en principi, era positiva, però ha d’anar acompanyada d’una zona verda per
als residents o d’alguna altra mena de solució per a tota la gent que per força ha d’acudir al
seu lloc de treball, a la seva feina i, per tant ha de deixar el cotxe pràcticament tot el dia. No
diuen que la zona blava sigui una cosa dolenta, al contrari, segurament serà un benefici,
sempre i quan vagi acompanyada d’alguna mena d’aparcament dissuassiu o de reducció del
preu per a tota aquesta gent que per nassos ha d’anar a la seva feina.

SEGONA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que també estan d’acord que hi hagi zona blava, però no veuen bé
la manera de començar a fer aquesta prova pilot. Entenen que hauria de ser més amplia per
tenir un estudi més exacte i per això no voten a favor, però estan a favor que hi hagi una
zona blava.
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PRIMERA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- Recorda als presents que el fet que l’Equip de Govern tiri endavant
l’aparcament de zona blava ja ve precedit d’una petició i la petició és de l’associació de
comerciants. Aquí l’Equip de Govern no s’ha tret res de la butxaca, puntualitza que és una
petició que ve de molt llarg i estan fent una prova pilot, precisament, en un espai molt acotat.
En aquest espai, precisament els comerciants es queixen que els treballadors són els
primers que deixen els cotxes i, per tant, no hi ha rotació a l’aparcament, doncs no poden
dedicar cent places i fer places de reserva per a tota la gent que vingui a treballar, sinó en
tot cas, en zona verda. Això se suposa que es fa quan hi ha un projecte en un espai gran i
determinant on han d’haver totes les zones blaves del poble.
Per tant, entén que té sentit començar una prova pilot, té sentit treure-ho a concurs en el
temps que estem, perquè alguna empresa pugui treballar i tirar-ho endavant i té sentit fer
una aposta acotada, precisament per després poder-ho veure i fer una valoració amb els
veïns i els comerciants, de com s’ha de tirar endavant el que serà la zona blava.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Respon que avui estan incloent dins de l’ordenança municipal el que
serà la regulació d’estacionament de vehicles de la via pública i no estan parlant si el futur
projecte de la zona blava serà d’una manera o d’una altra, ni si es gestionarà d’una manera
o d’una altra.
S’adreça al senyor Francesc Giner per aclarir-li que això sortirà a concurs i hi haurà una
empresa que se l’emportarà. El concurs és públic, obert a tothom i és el que hi ha.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que quan s’hauria d’haver parlat de la filosofia del com i del quan hauria
d’haver estat en el ple anterior. Avui l’únic aspecte que ha passat, ha estat el que ha
presentat el regidor d’Hisenda, perquè parlem dels preus. Del com i del quan n’hauríem
d’haver parlat fa quatre setmanes. En tot cas, diu que magnífic el que han dit, però es
ratifiquen en aquesta proposta que va fer el senyor Mas Blanch, que és una prova. Així que
cal anar poc a poc i amb bona lletra i, curiosament, fa poc més d’un any, concretament un
any i dos mesos, que es va presentar i va passar per ple una proposta per fer un
aparcament soterrat a la plaça de Catalunya que obligava a tot el poble a ser de zona blava i
no parlava ni de zones verdes ni d’aparcaments dissuassius.
Ara, l’alcalde se sorprèn que per 111 places, com acaba de dir la senyora Montse Mindan,
no ho vegin clar.

Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
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Vots a favor: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Nou (9) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Guijarro,
David Beltran, Francisca Martín, Magda Casamijana, Francesc Giner i M. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

03.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ
INFORMATIVA PRIVADA A LA VIA PÚBLICA DE ROSES
El senyor Josep M. Masblanch, com a responsable de l’Àrea d’Infraestructura i Serveis
Públics, presenta al Ple l’adopció del següent acord:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la senyalització
informativa privada a la via pública de Roses.
Antecedents
1. Per resolució d’alcaldia amb proposta del regidor núm. 2910 de data 3 d’octubre de 2011
es va designar una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
de l’ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública.
2. La Comissió d’Estudi, en convocatòria els dies 5 d’octubre de 2011 i 22 de març de 2012
va consensuar la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de la
senyalització informativa privada a la via pública de Roses.
3. En data 10 de maig de 2012, els Serveis Jurídics han emès un informe jurídic sobre la
tramitació a seguir.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21
de maig de 2012, va emetre un dictamen favorable al respecte.

Fonaments de dret
Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals -ROAS- (DOGC núm. 2066, de 23 de juny de 1995).
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Segon. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener de 1999).
Tercer. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de
03 d’abril de 1985).
Quart. 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 (DOGC núm. 3887, de 20 de maig de 2003).
A proposta del senyor Josep Maria Mas Blanch Ponce, regidor responsable de l’Àrea
d’Infraestructura i Serveis Públics proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent
ACORD
1. Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la
via pública de Roses, que s’adjunta a aquesta proposta.
2. Sotmetre-la a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a un diari de difusió comarcal i al tauler d’anuncis de la corporació, d’acord
amb allò que estableix l’article 63.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per tal que qualsevol persona
la pugui consultar es podrà examinar a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics
d’aquest Ajuntament durant les hores d’oficina (de 10 a 14 h / plaça Catalunya, núm. 12,
3r) i presentar-hi les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes. Exp:
3774/2011**

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- Explica que com bé diu l’ordenança, aquesta regula la
senyalització privada en espai públic. Amb aquesta ordenança regulen que es puguin
anunciar els hotels, els càmpings, els hostals i també activitats de caràcter esportiu, cultural
o d’esbarjo a l’aire lliure i en espais rústics.
També que es puguin anunciar establiments singulars, que tinguin especial atractiu per als
turistes. Tot això es regula mitjançant un articulat i una normativa que està a l’ordenança i
d’aquesta ordenança també es va parlar i presentar als diferents grups polítics, a l’ACOR i a
l’Estació Nàutica.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Francisca Guijarro.- En representació del Grup Municipal Socialista manifesta que
s’abstindran a les votacions, ja que consideren que és una ordenança insuficient, perquè no
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reconeix barems que també són d’importància i que beneficiarien la gent del poble que ve a
Roses i tampoc no coneixen on estan situats els establiments com ara restaurants o altres
activitats que també són privades i que segons aquesta ordenança no recollirien. Tampoc
els queda clar exactament on s’ubicarien aquests tòtems informatius i, per tant, consideren
que la millor opció és abstenir-se.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Manifesta que el seu Grup Municipal votaria a favor, se l’han llegit i no
ho veuen malament, creuen que és una bona manera de tenir el poble en ordre i més
endreçat. Pregunta que quan es refereixen a classificació d’interès turístic singular, a què es
refereixen.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- Respon que l’esperit de l’ordenança és regular només el que un
turista pot demanar quan entra a la població. El primer que busca és un lloc on anar a
dormir, un hostal o un hotel. Després, quan està en el lloc ja s’espavila en buscar els
restaurants o qualsevol cosa que necessiti. No poden entrar a anunciar tots els restaurants,
perquè no tindrien prou cantonades per anunciar tots els restaurants que hi ha a Roses.
Quant als llocs, això ve donat per les sol·licituds que els presentin els hotels, els restaurants
o qui demani la sol·licitud.
La senyora Francisca Guijarro l’interpel·la el senyor Josep Ma. Masblanch preguntant-li si
s’ubicaran en el casc urbà, a tota la vila o s’ubicaran on els demanin i el senyor Josep Ma.
Masblanch respon que s’ubicaran on els demanin si el lloc és idoni per fer-ho.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Aclareix que estan allà mateix del punt anterior, ara no estan fent el pla d’ubicació,
sinó que estan aprovant l’ordenança de com fer-ho. Ja en parlaran quan aprovin el lloc on
ubicar-ho i, lògicament, els demanaran el parer, i si la senyora Francisca Guijarro té interès
serà convidada per determinar els llocs.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Per explicar el significat d’un lloc d’interès turístic, posa l’exemple
de “El Bulli” quan era restaurant, que són una mena d’activitats que són úniques i pel seu
interès per al turista.
Alcalde.- Posa dos exemples més que són el kàrting, perquè només n’hi ha un a Roses i
l’altre és l’aquabrava, que des de fa molts anys se’ls permet tenir una guixeta a la plaça de
180

les Botxes, vora mar. Aquestes són singularitats de serveis directes als turistes i el dia que hi
hagi la Fundació El Bulli també serà una singularitat al servei dels visitants. No poden fer-ho
per a qualsevol negoci que n’hi hagi uns quants. Posa l’exemple dels restaurants, que a
Roses n’hi ha tres-cents cinquanta i massa informació és desinformació, això tothom ho sap.
Aquesta és una mostra clara d’aquesta singularitat.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Catorze (14) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Masblanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, M. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Set (7) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Martin,
Francisca Guijarro, David Beltran i Magda Casamitjana.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

04.- DONACIÓ EFECTUADA PEL SENYOR DOMÈNEC CUSÍ ROVIRA D’UN CARTELL
DE LA CANDIDATURA POLÍTICA MUNICIPAL INDEPENDENTS DE ROSES, PER A LA
SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
La senyora Montserrat Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació del senyor Domènec Cusí Rovira d’un cartell de la
candidatura política municipal Independents de Roses, corresponent a les eleccions
municipals de l’any 1983, per a la seva incorporació a l’Arxiu Municipal.

Antecedents
1. En data 1 de març de 2012, RE 2787/12, el senyor Domènec Cusí Rovira, proposa la
donació a l’Ajuntament de Roses d’un cartell de la candidatura política municipal
Independents de Roses, corresponent a les eleccions municipals de l’any 1983, 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
d’acceptar de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de la donació.
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3. En data 9 de maig de 2012, l’arxiver municipal ha emès un informe favorable en relació
amb aquest assumpte.
4. La Comissió Informativa del dia 21 de maig 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 del senyor Domènec Cusí Rovira, 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. Expressar l’agraïment al senyor Domènec Cusí Rovira, 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 històric del nostre poble.
4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
Expedient número: 1002/2012
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.- DONACIÓ EFECTUADA PEL SENYOR ROBERT DAVID DUNNING DE
DOCUMENTACIÓ DIVERSA DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I DE L’ENTITAT DE
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CONSERVACIÓ DEL MAS FUMATS, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU
MUNICIPAL
La senyora Montserrat Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde, proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació del senyor Robert David Dunning de documentació diversa de
l’Associació de Veïns i de l’Entitat de Conservació del Mas Fumats, per a la seva
incorporació a l’Arxiu Municipal.
Antecedents
1. En data 20 d’abril de 2012, RE 5662/12, el senyor Robert David Dunning, de
documentació diversa de l’Associació de Veïns i de l’Entitat de Conservació del Mas
Fumats, 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
d’acceptar de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de la donació.
3. En data 9 de maig de 2012, l’arxiver municipal ha emès un informe favorable en relació
amb aquest assumpte.
4. La Comissió Informativa del dia 21 de maig 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
matèria.
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 del senyor Robert David Dunning, atès que el seu caràcter gratuït no
comporta l’assumpció de cap tipus de càrrega o gravamen, més enllà de les necessàries
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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. Expressar l’agraïment al senyor Robert David Dunning, 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 històric del nostre poble.
4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.
Expedient número: 1701/2012
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
06.- DONACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA ANNA MALLOL ESCALÉ D’UN PLEC
DE DOCUMENTACIÓ DIVERSA DEL CARTER DE ROSES, SENYOR JOAN PAGÈS
ORDEIG, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació de la senyora Anna Mallol Escalé, d’un plec de documentació
diversa del que havia estat carter de Roses, senyor Joan Pagès Ordeig, per a la seva
incorporació a l’Arxiu Municipal.
Antecedents
1. En data 1 de març de 2012, RE 2815/12, la senyora Anna Mallol Escalé, proposa la
donació a l’Ajuntament de Roses d’un plec de documentació diversa del que havia estat
carter de Roses, senyor Joan Pagès Ordeig, 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
d’acceptar de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de la donació.
3. En data 9 de maig de 2012, l’arxiver municipal ha emès un informe favorable en relació
amb aquest assumpte.
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4. La Comissió Informativa del dia 21 de maig 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 senyora Anna Mallol Escalé, 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 senyora Anna Mallol Escalé, 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 històric del nostre poble.
4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord a la interessada per al seu coneixement i efectes.
Expedient número: 1001/2012
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.
Després de l’aprovació d’aquest punt de l’ordre del dia i abans de passar al següent,
l’alcalde vol aprofitar aquest fòrum per poder fer aquesta crida que ja havia fet anteriorment
l’alcaldessa i ell mateix a la ciutadania de Roses i a la gent que des de fa molts anys venen
de visitants a Roses. Els demana que pensin que l’arxiu municipal, quants més documents
es porten més enriquim tots plegats el nostre patrimoni.
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Fa aquesta crida, perquè tothom sàpiga que a l’arxiu municipal de Roses, aquell document o
foto -que potser la família un dia llençaria- a l’arxiu ho conserven tot, ben conservat.
07.- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA
REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS
DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL
La senyora Francisca Martín, regidora del Grup Municipal Socialista-PM, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de
l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha
provocat una forta crisi en el sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors
i de treballadores, la pèrdua d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més
greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la
vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del
sobreendeutament.
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit
hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als
efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma del marc legal vigent pel tal de reduir
les situacions de sobreendeutament, limitant els efectes d’aquesta situació en la renda
familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques
responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho
necessitin és necessari procedir, també de forma immediata, a la reforma legislativa que
impedeixi el desnonament del seu habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores,
que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantintlos un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes
legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el
màxim de recursos i mitjans per a garantir la mediació pública entre deutors i creditors i
l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies afectades. El Govern de
Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i
les entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament
convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa
al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords de diàleg social capaços de sustentar
l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge
digne al conjunt de catalans i catalanes.
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació
de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i
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ACORDEM:
1. Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals
un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos
que afecti la residència habitual.
2. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret
constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.
3. Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú
acord amb les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de
desnonament comptin amb els ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o
tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les
entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de lloguer o
d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
4. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir
de forma urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a
les persones i/o famílies en situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous
habitatges en règim de lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i
financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge
per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les Persones que
pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE).
5. Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les
administracions locals que en aquests moments estan assumint l’impacte socioeconòmic
dels processos de desnonament de famílies a les nostres ciutats.
6. Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de
que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles
persones i/o famílies sense ingressos i que es troben en una situació de risc d’exclusió
acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període no inferior a dos anys , que
permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i
efecte del seu reallotjament segur i assequible.
7. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del Congrés de Diputats i del
Senat, etc.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Francisca Martín.- Explica que aquesta moció és per tal de donar suport a la iniciativa
legislativa popular per la regularització de la dació en pagament, la paralització dels
desnonaments i donar suport al lloguer social.
187

Després de llegir la proposta, la regidora diu que la finalitat d’aquesta moció és solidaritzarse amb aquelles famílies que per motius aliens a la seva voluntat avui dia estan patint
desnonaments, perquè no tenen feina ni recursos i no poden fer front al pagament de les
seves hipoteques.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Manifesta que en ser una iniciativa legislativa popular i veient els temps
que corren en relació a l’economia, el seu grup hi votarà a favor.
Només lamenten el fet del per què els socialistes no presentessin aquesta iniciativa quan
governaven tan a Madrid com aquí els que ara la presenten.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Sr. Manel Escobar.- Diu que el Grup Municipal del Partit Popular s’abstindrà en aquesta
moció, pel fet que el Govern Espanyol ja està treballant en aquests temes, abordant
mesures contra els desnonaments en coherència amb un dels articles de la Constitució
Espanyola que diu que s’estableix el dret a la vivenda digna per a tots els ciutadans. Per
tant, no creu que s’hagi d’instar res al Govern de l’Estat, perquè la feina ja està feta i s’està
fent, però tampoc creu oportú votar en contra d’una iniciativa legislativa popular com aquesta
que, en definitiva, posa relleu a un problema social molt important derivat d’aquesta crisi
econòmica tan dura i que afecta a tantes famílies.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que lamenta que, en tot cas, com es va dir a la comissió
informativa, no hagin quedat tots per parlar-ne abans. Avui n’han parlat tots en junta de
portaveus i, en tot cas, vol dir que el vot de Convergència i Unió serà d’abstenció i, tot
seguit, explica el per què.
Convergència i Unió no està només a favor de la dació com a mesura principal, entenen que
no es pot votar només una moció de dació que inclogui tots els casos, ja que pot crear
inseguretat jurídica. Creuen en el sistema que tenen els alemanys de segona oportunitat,
mediat per un jutge i, per tant, el que caldria reformar a banda de la dació, que també, seria
la llei concursal, la llei sobre l’endeutament responsable, intentar evitar que hi hagi
sobreendeutament i reformar també la Llei d’Enjuiciamiento Civil per poder modificar tots
aquests ingressos que són inembargables. En tot cas, com que no posaran pals a les rodes,
perquè aquesta iniciativa legislativa popular arribi, ja que aquí les lleis no les modificarem,
anuncia que el vot del seu grup serà d’abstenció, perquè arribi al Parlament i al Congrés, tal
com demana la moció i allà es debatin aquests punts que tal com ha dit la senyora Francisca
Martin són tan importants i tenen tanta transcendència avui en dia.
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RESPOSTA DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Francisca Martín.- S'adreça al senyor Francesc Giner per dir-li que el Grup Municipal
Socialista no va presentar aquesta moció, perquè la problemàtica d’aleshores, respecte la
que hi ha ara, no era tan greu. Hi havia desnonaments i posa l’exemple d’un desnonament
que van patir a l’anterior legislatura, perquè la persona es va negar a pagar.
De totes maneres, no sap per què no la van presentar abans, però la presenten ara. Agraeix
el vot a favor del Grup Municipal de Gent de Poble, agraeix les abstencions al senyor Manel
Escobar en representació del Grup Municipal Popular i del Grup Municipal de Convergència i
Unió.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Nou (9) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez,
Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la moció tal
com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.
08.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que davant de totes aquestes retallades que s’estan duent a terme en el món de
l’educació, tant per part del Govern de l’Estat com pel Govern de la Generalitat, volen fer
arribar la preocupació que alguns col·lectius els han fet arribar per diversos temes:
-

En el Montserrat Vayreda estan amoïnats per saber si estan seguint els tràmits respecte
a la construcció de l’escola. Se’ls va dir que el projecte es presentaria aquest estiu per
poder començar les obres abans d’acabar l’any, perquè hi ha una partida i vol saber si
això va endavant, si hi ha hagut alguna modificació i si saben si aquest projecte comença
a estar enllestit i si els el presentaran aviat.

-

Pregunta si el fet que estiguin aturades les obres del vial nord, que estan pendents
d’una nova licitació, afectaran la redacció del projecte o l’inici de les obres i vol saber
quan es té previst que el tema del vial nord estigui solucionat i adjudicat a una altra
empresa. Pregunta si afectarà o no o si són dos camins paral·lels.
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02.- L’altra tema seria la disminució dels ajuts a les llars d’infants, si aquest tema provocarà
un augment de les quotes, perquè haurien d’intentar que en aquests moments difícils que
estan passant moltes famílies, això no passés.
03.- Els han fet arribar que hi ha un grup de famílies que viuen lluny dels centres escolars i
que necessiten del transport escolar per arribar a les escoles, sobretot gent de Santa
Margarida que en aquests moments estan anant fins a l’escola a peu, que tenen problemes
al migdia, perquè tampoc es poden permetre pagar el menjador i van i venen a peu o dinen
un entrepà a la plaça amb les mares. Pregunta si en aquests moments de precarietat, han
previst que pugui haver més ajuts en els temes del bus escolar i tornar a plantejar si hi
hauria la possibilitat, com s’havia fet en un principi, de la gratuïtat del bus en algunes franges
d’edat o que hi pogués haver bus al migdia pel tema dels menjadors. Pregunta si es podria
plantejar, perquè cada dia són els 4, 5 o 6 euros de més al migdia.
04.- Lamenta l’escàs suport que han donat a la “Cantarella” que se celebrarà el dia 7 de
juny, perquè se li ha retallat molt l’ajut aquest any. Les AMPES han hagut d’ampliar força les
aportacions, perquè al final es puguin fer les camisetes i el pagament dels músics que
acompanyen els nois i noies que cantaran aquesta setmana que ve.
També van demanar la possibilitat que al darrere de la plaça Frederic Rahola es fes una
mica d’escenari. Demanaven que aquelles peces de darrere no s’acabessin de treure fins
passat el dia de l’actuació. Semblava que seria així i al final s’han acabat traient. Pregunta si
de cara als propers anys podrien donar més ajut per part de l’Ajuntament.
05.- Van veure que a la Junta de Govern del 25.04.2012 on sortia a tràmit el servei de
menjador dels casals municipals d’estiu, es convidava a tres càterings de fora de la població,
de Girona, Sant Gregori i Barcelona, perquè alguns d’ells fan serveis a les escoles o centres
escolars de la població, però els ha sorprès que no es convidi a algun altre càtering que sí
que és de Roses, tot i que es dóna la possibilitat que es pugui presentar, però no se’l
convida, aleshores els ha sorprès que no es tingués en compte la gent de Roses en aquest
convit.
06.- Per últim, volia preguntar sobre les exposicions a la Ciutadella.
−

Primer, voldria saber, en el que queda d’any, què està previst a la Ciutadella i el Castell
de la Trinitat.

−

Recorda que en aquesta època, l’any passat, es duia a terme la mostra del Crac, d’uns
trenta artistes locals. Varen comentar que potser es faria bianual. Vol saber si tenen
pensat de continuar amb el projecte del CRAC amb el catàleg que va quedar penjat i que
es va assegurar que es publicaria en properes edicions.

Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions:
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1.- Diu que des de l’Agrupació dels Socialistes de Roses volen felicitar al Club Futbol Base
pels títols obtinguts aquesta temporada i per l’apujada de categoria.
2.- També reclama que l’Equip de Govern torni a tractar equitativament les entitats i faci un
sistema de finançament com s’havia fet el 2008,2009 i 2010 que era compartir quines, les
vaquetes i el Carnaval.
3.- Prega que quan es torni a fer un monogràfic, seria bo que hi haguessin totes les dades,
perquè en el 2007 el senyor Enric Matarodona ja era càrrec de confiança de Convergència i
Unió i el seu sou no hi surt. Després demana al senyor Manel Escobar que es retallin els
sous i queda molt clar, perquè sis mesos de regidoria d’Esports Joventut i Festes costen
25.654 euros amb l’actual govern i a l’antic Equip de Govern de la Magda Casamitjana
aquesta àrea de sous i retribucions només costava 12.000 euros. Creu que ja toca rebaixar
una mica els sous, en moments difícils com ara.
Respon a l’alcalde que li demana un aclariment respecte al senyor Enric Matarodona que en
el 2007 ja era càrrec de confiança del Govern de Convergència i Unió i estava a l’àrea de
Festes i Cultura que anava tot junt, en un sac
4.- Han vist que a la plaça Catalunya s’ha posat un sauló compactat amb uns additius i el
primer dia que ha plogut s’han fet moltes basses d’aigua i no hi ha recollidors d’aigua ni
pendents. Pregunta si es farà alguna reclamació a qui ha fet aquest sauló compactat a la
plaça Catalunya. Saben que és una empresa de Santa Cristina d’Aro i també pregunten com
és que no ho ha fet cap empresa de Roses.
5.- Vol saber si en el tema del Carnaval es va fer alguna detenció o ja estan tancats tots els
problemes que van haver. Si s’han fet les detencions que en el seu dia es va dir que es
farien o si aquest cas s’ha tancat, perquè no s’ha hagut d’agafar ningú. Es refereix a les
bretolades dels extintors.
6.- Entrant a la Festa Major d’aquest estiu, pregunta si ja saben les colles de Carnaval que
faran barraques i si no, com és que s’està trigant tant. Pregunta si canviaran les entitats, si
ho faran les entitats i no les colles de Carnaval.

Sr. Francisco Martinez.- Fa diverses intervencions.
1.- La primera pregunta és si li poguessin dir el preu total que ha costat a les arques de
l’Ajuntament el disseny, impressió i distribució del monogràfic número 01 -que ha ensenyat
el seu company- sobre retribucions municipals, es refereix al cost total.
2.- A la Junta de Govern del passat 4 de maig s’ha aprovat un contracte menor pel projecte
de construcció d’una passera de vianants a la riera Ginjolers amb un import total de
19.413,63 euros. El decret de l’alcaldia que demana aquest encàrrec resol que aquest
projecte es faci pels propis serveis tècnics o bé per encàrrec.
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Li agradaria saber per què amb quatre arquitectes i tres enginyers a la casa no ha estat
possible fer el projecte des del propi Ajuntament i haver estalviat aquests 19.413,63 euros.

Sra. Magda Casamitjana.- Fa les següents intervencions.
1.- En relació a la Festa de la Rosa:
-

Diu que l’altre dia va trobar el senyor Ambrosio Martínez quan va anar a consultar
l’expedient de la Fira de la Rosa i li falta documentació. Pregunta si la sap o li pot fer
arribar. A l’expedient no han trobat ni l’informe del secretari ni l’informe de l’interventor.
Tampoc troben quina és la despesa de Rosersa, per tant quina feina va fer Rosersa i
quina feina ha de cobrar a l’Ajuntament o si no la cobrarà. També ha trobat a faltar les
despeses de Rosesnet.

-

Pregunta si hi ha hagut taxa per l’ocupació de la via pública i, per tant, que les arques de
l’Ajuntament han cobrat.

2.- Volen felicitar l’Hotel Vistabella, per formar part dels hotels de cinc estrelles de Girona.
Entenen que Roses ara està en un altre mapa i, per tant, eixamplem la xarxa de promoció
de la nostra vila. Demanen que els felicitin si no ho han fet i pregunten si han tingut alguna
xerrada amb ells, per mirar què estan promocionant, què no estan promocionant i si
necessiten alguna cosa.
3.- Vol encoratjar i felicitar els empresaris, sobretot, del sector immobiliari de Roses, perquè
s’han ajuntat per unir esforços i intentar treballar coordinadament amb un objectiu clar, que
és no només posar al mercat el millor producte que tenen a Roses, sinó que la relació
qualitat-preu sigui l'adequada.
També pregunta si l’Equip de Govern s’ha posat d’acord amb ells, si hi ha parlat o si
d’alguna manera hi ha alguna col·laboració entre l’Ajuntament i aquest nou grup
d’empresaris de Roses. Ja que hi són, pregunta si saben alguna cosa, si s’ha avançat o no
des de la Generalitat i, per tant, també des de l’Ajuntament sobre la regulació d’apartaments
turístics.
ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Aclareix que el ROM diu que el temps previst per a precs i preguntes per cada grup
municipal és de deu minuts per grup. En aquest moment depassen de llarg aquests minuts.
L’alcalde constata que no han organitzat la durada de les seves intervencions, però malgrat
tot poden continuar.
Sra. Francisca Guijarro.- Fa les següents intervencions:
1.- Volen donar el seu condol a la família d’En Jordi Velasco i diu que per a tots els rosincs i
amics, els ha resultat una pèrdua molt dolorosa i que la feina que va desenvolupar, el seu
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esforç, feina i dedicació restarà sempre a la nostra memòria i és i serà sempre un exemple
per a tots els presents.
2.- En un altre ordre de coses, tenen constància que el Club Marítim Roses ha demanat
entrevistar-se amb l’Alcalde i que en aquest moment no se’ls ha contestat ni tenen cap tipus
de notícia de quan els podran rebre. Creuen que totes les entitats tenen dret a ser
escoltades, que es sabut que passen moments complicats per poder tirar endavant les
seves activitats i consideren que és necessari que puguin parlar i poder ser escoltats.
A més, encara no saben si s’ha fet la cessió del llagut, de moment li consta que continua en
el magatzem de les drassanes. Se’ls va reclamar per tal de fer inventari, per fer un ús
compartit amb el GEN, amb la qual cosa el Grup Municipal Socialista està completament
d’acord, però de moment cap de les entitats el fa servir. A més, segons els ha dit el Club
Marítim Roses se’ls ha enretirat el seu material privat, d’ús propi i privat dels espais on els
tenien, que eren els barracons i ho han posat en un altre barracó sense cap tipus de
notificació. Li agradaria saber què li poden dir al respecte.
També vol saber si hi ha la possibilitat que li puguin cedir un espai per tal que ells puguin
tenir les seves coses de manera adequada i sobretot que sigui al costat de la platja, ja que
ells realitzen la seva activitat allà. Creuen que les entitats i les associacions han de procurar
tirar endavant les seves activitats per elles mateixes sense dependre de les administracions,
però d’alguna manera el Club Marítim Roses els ha fet arribar que se sent discriminat per
part de l’Equip de Govern i del seu Grup Municipal, volen deixar-ne constància i transmetreho.
3.- Una de les associacions més importants d’aquest municipi –l’ACOR- és a punt de
dissoldre’s. Saben que finalment no realitzen “La Fashion Mode” activitat que volien realitzar,
malgrat que l’any passat va resultar molt positiva i va anar molt bé. Entén que els
comerciants de Roses passen moments complicats amb una temporada que també es
preveu complicada i voldrien saber si des de l’Ajuntament hi ha hagut algun tipus de reunió
amb ells i sobretot que en pensen o quina posició prendran si al final s’acaba dissolent.
4.- En relació a les taxes turístiques, no han sabut res concret des que va sortir publicat el
febrer o el març, li agradaria saber si ja s’està aplicant, sobre què s’aplica i de quina manera
es faria el repartiment entre Ajuntament i Generalitat.
Igual que la Magda Casamitjana va anar a mirar l’expedient de Solingen i estan esperant les
còpies per poder fer una valoració exacta i fidel de la inversió gens petita que s’ha fet 50.000 €- per un projecte i els seus resultats a curt i llarg termini. Qüestiona si val la pena fer
projectes d’aquesta envergadura en moments tan complicats, quan els diners públics s’han
de gestionar tan bé i s’ha de prioritzar.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Entén que si s’allarga el temps d’exposició de què disposa l’oposició és perquè en
comptes de fer preguntes es fan discursos. Demana que modulin el temps de paraula de
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cada grup municipal i d’aquesta manera seguiran el ritme que fa anys que es va seguint i
que a l’anterior mandat se seguia escrupolosament. L’alcalde insisteix en què modulin el
temps de què disposen, perquè si fan les preguntes ja tenen temps, però si després de la
pregunta fan un discurs, se’ls escapa el temps.
Sr. David Beltran.- Fa les següents intervencions:
01.- Pregunta quins projectes té en aquests moments l’àrea de Promoció Econòmica.
02.- Pregunta quin va ser l’estat de la qualitat de les aigües de les nostres platges l’estiu
passat i quina previsió és la que tenim a les portes d’aquest estiu. Pregunta si està prevista
o no la regeneració de la sorra de la platja de la Punta.
03.- Pregunta al senyor Masblanch si s’utilitza per part de la nostra brigada l’herbicida o
agroquímic “glifosato” que el seu nom comercial es Rodur”, ja que un estudi recent de l’ACA
(Associació Catalana de l’Àigua) i estudis internacionals determinen que té un risc per a la
nostra salut, alterant el sistema endocrí, afectant a la placenta humana i embrió i a llarg
termini provocant neoplasia. Demana a aquest equip de govern que si aquest agroquímic
s’utilitza es deixi immediatament i es busquin solucions més ecològiques.
Sra. Francisca Martín.- Fa les següents intervencions, que diu que avui va de pisos.
01.- En concret, vol saber si s’està fent un seguiment de les persones que han fet la
sol·licitud de l’ajut al lloguer social i de tots els tràmits que es feien des de la borsa
d’habitatge.
02.- Després, vol saber com està la qüestió dels pisos de protecció oficial, pregunta si ja
estan tots llogats, quantes sol·licituds tenim i si s’ha previst de reconvertir-ne més.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que ha tornat a ploure amb intensitat i el local comercial que hi ha a l’avinguda de la
Quana s’ha tornat a inundar. Recorda que ja van avisar fa tres o quatre mesos de si es
podien separar aquelles jardineres per tal que l’aigua caigués cap a la riera.
No s’ha fet cap actuació i aquesta senyora ha tornat a patir els mateixos efectes. Puntualitza
que és la fleca que hi ha pujant l’avinguda de la Quana, la fleca de la Palmira. Després de
l’aclariment, l’alcalde diu que de la banda que diu el senyor Francesc Giner no s’ho mira mai,
però que s’ho mirarà.
02.- En relació al full informatiu, del què segons té entès se n’han repartit uns 10.000
exemplars i ha costat uns 2.000 euros, entre fer-lo i repartir-lo, creuen que per estalviar
diners estaria bé que cada mes es publiqués a la web de l’Ajuntament les nòmines, les
meses de contractació, les juntes de govern i les juntes de portaveus cobren els membres
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d’aquest consistori. Creuen que d’aquesta manera hi hauria més transparència i a més hi
hauria informació total. Així no donaria oportunitat a què hi hagi els malentesos, mals rotllos i
situacions lamentables que hi ha hagut últimament.
03.- Saben que s’està redactant un conveni amb les escoles de Castelló d’Empúries, perquè
vinguin a la piscina municipal. Demanen, si és possible, de fer un conveni amb les escoles
de Roses, perquè els alumnes d’aquí puguin anar a l’escola de música de Castelló
d’Empúries.
04.- En relació a la informació que els donen en el “famós butlletí” hi veuen unes retribucions
a alguns càrrecs de confiança que per la feina que fan són senzillament vergonyoses i més
en el temps de retallades que estem vivint. El prec és si realment aquests càrrecs -tal i com
ho veu la majoria, perquè és de domini públic- ens els podem estalviar.
05.- Les cistelles dels camps petits de bàsquet del pavelló són de fusta i la gent que
assisteix als partits demana si podrien ser de metacrilat, doncs les de fusta no deixen veure
les accions de partit sota la cistella i és molt molest.
06.- Després hi ha alguns esglaons a l’entrada de l’estadi del Roses que estan trencats.
Demanen si és possible la seva reparació.
07.- Adreça una pregunta a la senyora Sílvia Ripoll que ja li va fer a l’anterior ple i que la
Sra. Ripoll li va respondre en privat, però no en aquesta taula. Aquesta pregunta era
respecte a l’obra del carrer Josep Pla, pel fet que va patir un acte de lesivitat. Va preguntar
que, ja que l’obra estava aturada, si es podia enretirar la grua tal com els demanaven els
veïns. Més que res en fa esment, perquè vol que consti en acta.
08.- Després, els han dit que al carrer Tarragona hi ha un stop que està molt mal senyalitzat,
més enllà de la Comissaria de la Policia Local, que està molt al mig de la carretera i pot
provocar accidents. Creu que aquell stop no està ben posat i que se l’haurien d’anar a mirar.
09.- Hi ha les meses de contractació i dels Consells d’Administració de la Gerència
Municipal d’Urbanisme, segons el butlletí a 228 € per sessió setmanal per a cada membre,
cosa que no existia abans. Pregunta per què no es treballen aquests temes durant les hores
laborals i així s’estalviarien de pagar aquests extres tal i com es feia abans.
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Manifesta que en ser l’última en intervenir reiterarà algunes
preguntes, però li agradaria que constés en acta que també les realitza. Puntualitza que són
reiteratives i això és senyal que són temes que els preocupen a tots.
01.- Una de les preguntes és referent a les retallades que la Generalitat ha fet també sobre
les llars d’infants municipals. L’import subvencionat ha estat retallat aproximadament uns 3 €
per nen. Pregunta com afectarà això i si com ha dit l’Imma Carrión suposarà un augment del
cost per part dels pares o com intentaran solucionar-ho.
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02.- Pregunta si tenen dades més concretes de les inscripcions escolars. Com que les
retallades també afecten el nombre de ratio i el professorat, en conseqüència, si ja saben
quantes aules deixem de tenir a la nostra vila i a les nostres escoles.
03.- Un altre tema recurrent, però també molt important és l’acabament del vial nord, sabent
com ja s’ha explicat en altres plens que la construcció de la nova escola Vayreda està
vinculada directament a què les obres del vial nord estiguin finalitzades.
04.- També saben que, des de fa temps, l’empresa encarregada d’efectuar aquestes obres
ha fet fallida i ha presentat concurs de creditors. Ara, suposen que s’haurà de tornar a licitar
aquesta obra. Demana que els aclareixin en quin punt està aquest conflicte i si realment
podran assumir el compromís que tenien quan sigui l’hora de començar la nova escola.
05.- Una altra pregunta és sobre el mur que recorre la plaça del teatre per la banda del
carrer Tarragona. Ja fa uns mesos que es van enretirar aquelles plaques que el recobrien,
perquè queien i era perillós. Demana que li diguin quan es tornaran a posar o a reconstruir el
mur.
06.- Un tema recurrent és el referent a l’entitat del Club Marítim, antic club de rem, perquè
tothom els entengui.
Perquè tothom ho entengui, explica una mica els antecedents. Explica que l’octubre del
2011 se li va requerir a l’entitat Club Marítim que retornés el llagut que havia estat cedit per
l’Ajuntament per poder realitzar la seva activitat, cessió que no estava feta per escrit. El
motiu era que, com que era un bé de l’Ajuntament, aquest volia conèixer el seu estat. Tot i
que les maneres i els fets, potser, no van ser del tot encertats, el llagut va ser recuperat per
part de l’Ajuntament i, a més, els van dir que se li volien fer algunes tasques de
manteniment.
Ham de dir, que com a bé municipal, aquest llagut hauria de poder ser utilitzat per qualsevol
entitat que realitzi una activitat de rem i no solament per una. També han de dir que, segons
saben, aquest llagut encara no ha estat cedit a cap altra entitat i que resta a les drassanes
des que es va retornar a l’Ajuntament -d’això fa uns set mesos-.
A banda d’això el material que l’entitat tenia al local municipal del GEN també ha estat
enretirat, sense una notificació per escrit. És cert que ja va haver una notificació telefònica,
però creuen que un acte d’aquest tipus es mereix una notificació escrita. I tot aquest material
ha estat col·locat en un dels mòduls annexes que hi ha en el Port de Roses.
Ara, en data del 9 de maig de 2012, des del Port de Roses s’ha notificat a l’entitat, aquesta
vegada per escrit, que ha d’enretirar tot el material dipositat en aquell mòdul.
Creuen que l’Ajuntament ha de donar facilitats a totes les entitats del poble, perquè puguin
desenvolupar les seves activitats i no pas al contrari . El resultat de tot plegat és que sense
els espais municipals que teníem cedits a aquesta entitat no podrà seguir organitzant les
seves activitats, com ara el casal d’estiu que venien realitzant des de fa uns anys, la
col·laboració que mantenien amb la resta de casals d’estiu del poble, perquè els nostres
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nens i nenes poguessin fer unes activitats complementàries, així com, evidentment, la
pràctica de rem que aquesta entitat oferia i les seves actuacions en les diverses regates en
les que assistien portant el nom de Roses arreu.
La pregunta és per què se’ls fa enretirar tot aquest material del mòdul i per què no s’ha
deixat fer ús del llagut durant tot aquest temps.
També han rebut la queixa que l’entitat ha presentat per instància i per registre que volia
mantenir una reunió amb l’Equip de Govern i ni tan sols se’ls ha contestat la instància.
07.- Un últim prec és si podria haver un major control sobre la presència de gossos a les
platges i especialment prop de les àrees dels jocs infantils, ja que és un problema endèmic
de la nostra vila.

RESPOSTA ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde.- En relació a la pregunta del senyor Francesc Giner en relació a les meses de
contractació i la Gerència d’Urbanisme, explica que ja es fa en hores laborals i quan el
senyor Giner ha esmentat els preus, s’ha descuidat d’esmentar que hi ha uns límits i un
topall de la suma de les juntes de govern.
Tota la vida hi ha hagut un sistema que poden veure en el petit diccionari del butlletí, la gent
que és a l’Ajuntament pot cobrar per dedicació total, parcial o per assistències. Això està
establert així per llei i aquest és un tema que quan es va constituir el primer ajuntament
democràtic l’any 79, ja es va discutir amb els Franquistes que deien que això d’anar a la
política i cobrar era pervers i els demòcrates deien que només cobrant es dóna la condició i
la independència suficient, perquè totes les classes socials puguin accedir a la política i la
independència del poders fàctics.
Aquesta és una discussió que diu al regidor -amb tot el carinyo- que gairebé cansa. Després
de més de trenta anys, encara estan parlant de si han de cobrar, de si no han de cobrar i de
com han de cobrar. La gent cobra com pot, hi ha gent que no vol deixar el seu negoci i
continuen cobrant per assistències, tot i que si miressin les hores, no es podria comptar
segons el preu d’una sessió, que dura una hora i cobren 280 €, sinó que paguen els cinc
dies anteriors que han fet vuit hores cada dia. S’ha d’entendre d’aquesta manera, per això
ha dit que és un tema que ja cansa. La cultura de la democràcia demana que siguin
conscients d’aquests preceptes i per això han fet aquest monogràfic que han volgut posar a
l’abast de tothom i que tothom faci les seves deduccions, però que tothom parli amb
coneixement de causa i quin és el sistema, més ja no es pot fer.
Diu que amb aquesta resposta, respon aquesta pregunta del senyor Giner.
Sra. Sílvia Useros.- Respon les preguntes relacionades amb el seu departament.
-

En relació al Montserrat Vayreda diu que la construcció del Montserrat Vayreda consta al
llistat de les obres previstes a la Generalitat durant l’exercici 2012. És l’única informació
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que, de moment, els pot donar. Estan esperant què els diuen del projecte, perquè els
van dir que els dirien alguna cosa i, de moment, els han dit que les obres no afectarien la
redacció del projecte ni l’inici de les obres.
-

Quant a la disminució dels ajuts a les llar d’infants informa que van començar amb 1.600,
després amb 1.300 i de 1.300 a 1.000 €. Això és el que els han dit i han d’esperar, des
de la Generalitat de Catalunya, a veure què els diran i una vegada que els diguin com
està tot, l’Equip de Govern els reunirà i decidirà quin pas a seguir faran.

-

De la qüestió del bus escolar, respon a la senyora Imma Carrión que està en moments
de molta precarietat. Ara mateix està aguantant aquesta situació com els ha vingut i els
diu que ara mateix el servei de bus és deficitari. Aleshores, ara no faran cap tipus de
moviment amb el bus, es quedarà tal com està.

-

Quant al recolzament de la cantarella, torna a dir a la senyora Imma Carrion que no hi ha
hagut poc recolzament, en tot cas se’ls ha deixat la plaça Frederic Rahola per assajar i
per fer-la. Després, la plaça Frederic Rahola s’ha d’obrir i, en cap moment, se li va
prometre que la plaça estaria tancada ni lateralment, ni mitja, ni tota. Els van dir que ho
mirarien i no ha pogut ésser, però se li ha donat totes les facilitats, se li ha donat l’equip
de so que ha pujat força diners, se li va oferir de fer-ho al teatre i varen dir que no i
després tenen tot el suport de l’Equip de Govern, l’altre dia hi va ser i va quedar perfecte.

-

De les preinscripcions explica que fins el dia 8 de juny no es podrà saber res i el
Montserrat Vayreda quedarà amb un P3, el Narcís Monturiol quedarà amb un P3 i tant el
IES Vicens Vives com els Grecs quedaran amb dos P3.

Alcalde.- Explica que el cost de la cantarella són gairebé 1.400 €. No és que no hi haguem
ajudat, perquè 1.400 € són gairebé 200.000 pessetes d’aquells temps i ens estem queixant
contínuament que hem d’estalviar i si no hem comprat unes samarretes no passa res. La
mainada poden cantar amb una samarreta que portin de casa seva.
Per tant, el recolzament hi ha estat tot i els demana que no oblidin la despesa de Rosersa,
Rosesnet i totes aquestes coses que també s’hi han de sumar.
Sra. Anna Jorquera.- Respon alguna de les preguntes que corresponen al seu departament.
-

Diu a la senyora Imma Carrion que ara mateix no pot respondre-la. En tot cas, vol
entendre que són les empreses que fins ara havien exercit la feina de fer el càterings
dels casals, però com bé diu estan tots convidats i tothom pot presentar-se en el
concurs amb les mateixes bases.

Alcalde.- Considera que la qüestió del vial nord no ha quedat prou clara
-

És una qüestió que ha preguntat la senyora Imma Carrión i la senyora Ma.Àngels Arjona.
Aclareix que l’empresa ha fet concurs de creditors i lògicament l’Ajuntament reinicia tota
la tramitació. D’entrada s’han quedat l’aval que garantia l’obra, ells ho han acceptat i això
els permet accelerar aquesta nova contractació.
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Les obres estan molt avançades i a la que hi hagi una empresa nova no dificultarà en
absolut el dia que tinguin que començar les obres.
En tot cas, la bona voluntat de l’Ajuntament ja hi és i això no serà cap dificultat ni impedirà
que el dia que hagin de començar les obres, puguin començar.
Sr. Marc Danés.- Respon les preguntes relacionades amb la seva àrea.
Abans de l’exposició en el tema del càtering diu que, Serveis Socials han demanat diferents
valoracions de càterings i la gent del municipi que s’hi pot dedicar s’ha negat en rotund a
passar una proposta de preus, ja que de vegades, a ells no els pot interessar. Ho diu
perquè, com que els concursos són lliures i públics, qui vol hi participa i qui no vol no
participa.
Parlant de les exposicions de la Ciutadella, aprofita per convidar-los a tots, regidors i gent
que els està veient des de casa, que el proper divendres, 8 de juny, inauguren la tercera
exposició d’aquesta temporada, una exposició que durarà ben bé fins a principis de la Festa
Major, fins el dia 5 d’agost i serà una exposició d’En Francesc Guillamet, una persona
d’aquest municipi, excel·lent professional que ens farà un retrat de diferents moments dels
darrers vint anys del municipi de Roses i on podran comprovar com ha canviat Roses des
dels anys 80 fins a principis del segle XX.
Posteriorment, faran una mica d’exposició com de festa Major, del 10 d’agost fins el dia 16
de setembre. Tindran una exposició d’una persona que fa molts anys que no ha pogut
exposar a Roses que és En Sánchez Santiago i, per tant, això ja ho tenen tancat.
Acabada aquesta, del 21 de setembre fins a final de novembre i principis de desembre,
tenen una altra exposició preparada en relació amb tota aquesta activitat que està fent el
GEN de les deu competicions. Un dels braços del GEN és l’equip de submarinisme i han
decidit que una altra manera de portar un valor afegit al municipi és fer una exposició sobre
tot allò que el GEN fotografia i veuen, quan estan fent activitats subaquàtiques.
No poden dir els autors, perquè segurament seran força persones del municipi, través d’una
persona que ensenya els diferents reportatges. Reitera que, per tant, no ho pot dir.
La de final d’any encara no la tenen tancada, però tenen més o menys clar què faran i si de
cas ja els diran més endavant.
En principi, aquestes són les exposicions i aprofitant que li diu això i que, com sempre, li
agrada molt tocar el tema econòmic de l’activitat que fan al municipi, informa que
l’Ajuntament es va gastar en exposicions al voltant de 60.000 € i aquest any amb uns 12.000
€ passarem, per fer totes les exposicions amb la mateixa qualitat. Per tant, una disminució
de gairebé cinc vegades el pressupost que hi havia destinat l’any passat a exposicions,
mantenint el mateix servei, la mateixa sala i promocionant la gent del nostre municipi,
perquè el coneguin aquí i arreu de comarques gironines.
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Informa que, respecte al Crac, que el catàleg d’aquest esdeveniment l’han hagut de
posposar fins l’any que ve, el 2013. Prometen i compleixen les coses i no s’han de
preocupar que l’any que ve veuran la presentació d’aquest magnífic catàleg. Amb el tema de
les exposicions van quedar que en principi seria bianual i, per tant, els promotors d’aquesta
exposició, de cares a l’any vinent, segurament passat l’estiu, els vindran a veure i veuran si
ho tornen a fer, si l’enfoquen de diferent manera o de quina manera ho tiren endavant.
Alcalde.- Recorda que el senyor Carles Ferrer ha preguntat sobre el restabliment de
l’equilibri econòmic del Club Futbol Base i diu que aquest any es farà sense que
l’Ajuntament ens haguem de gastar 24.000 € en una subvenció i que ells en perden 1.000 en
aquella gestió, no sap si proposada pel mateix regidor socialista. Lògicament aquest any
se’ls ha fet una proposta amb què guanyaran força més diners que a les anteriors edicions.
Reconeix que s’han oblidat de fer constar el senyor Matarrodona i també hi troba a faltar el
senyor Marc Teixidor que va cobrar dos anys mitjançant factures, concretament els anys
2007 i el 2008 i també troba a faltar una senyora que era càrrec de confiança del GIR. En tot
cas, amb tants de números, algun se n’havien de descuidar.
A la plaça de Catalunya, pel que fa al tractament de sauló no cal reclamar res a ningú,
perquè els Serveis Tècnics de l’Ajuntament els han donat les rasants, i no es tracta de res
més que, quan ha acabat de ploure, amb una mica de temps, es fon l’aigua que ha caigut,
que a més és una prova, perquè aquest sistema podria servir per a altres llocs on no es vol
perdre la textura i el color de la terra, però en canvi no volen que hi hagi ni fang ni pols i, en
aquest cas, quan plou no hi ha ni fang ni pols.
També han preguntat per què no era una empresa de Roses i que ell sàpiga, a tot
Catalunya, o, si més no, a les comarques gironines són els únics que tenen l’exclusiva. Això
és un producte molt novedós que ve dels Estats Units, és un producte ecològic i no ho pot
fer cap empresa d’aquí Roses.
L’alcalde s’adreça al senyor Juan Manuel Fernández per tal que respongui les preguntes
sobre la festa Major i el Carnaval de Roses.
Sr. Juan Manuel Fernández.- Explica les qüestions relacionades amb la seva àrea
-

Sobre la festa Major, respon que ho tenen tot endreçat, tot preparat com sempre i
pràcticament ho tenen tot a punt.
Sobre les barraques de festa Major també. Aquest any faran barraques, perquè hi ha
algú que està molt capficat que no fem barraques, però el regidor de festes assegura
que faran barraques i gairebé segur que seran les mateixes colles de Carnaval. La gent
de les barraques saben que faran barraques a Roses i si el senyor Carles Ferrer visqués
a Roses també ho sabria. Creu que, potser, aquest és el problema del regidor socialista,
que està mal informat.
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El regidor de festes continua explicant que es faran barraques, les faran les colles de
Carnaval, ningú ha dit el contrari, ells ho saben i hi ha algú que té la intenció que no sigui
així, però ho serà.
Sr. Àngel Tarrero.- Respon el regidor de Seguretat Ciutadana
-

En relació a la bretolada dels extintors, la Policia ha fet la seva feina i hi ha una persona
a la que ja se li ha pres declaració com a imputat a la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra i aquestes diligències ja s’han lliurat al jutjat d’instrucció de Figueres. Ara
esperem que el jutge dictamini sentència.

Sra. Montse Mindan.- Respon la pregunta relacionada amb el monogràfic municipal.
−

El preu d’impressió i edició, és a dir el preu d’imprimir-lo, perquè es fa aquí a la casa,
com tots els butlletins municipals, és de 1089,14 € IVA inclòs per 10.000 exemplars i el
cost de distribució és de 786,24 € IVA inclòs. El seu preu puja exactament la mateixa
quantitat que tots els butlletins municipals.

Alcalde.- Respon diverses preguntes que encara no han estat contestades
−

En relació a la passera de vianants diu que lògicament tenen personal aquí a
l’Ajuntament, però també tenen personal a Rosersa i tenen personal a la brigada i el que
convé, de tant en quant, és quan hi ha algun encàrrec poder-lo externalitzar, perquè
d’aquesta manera, no només hem de donar feina als paletes, sinó també als arquitectes i
als enginyers. També, perquè tenim arquitectes i tenim enginyers, però els tenim prou
ben ocupats amb feina i no n’hi ha cap que s’estigui sense fer res.

−

La senyora Casamitjana ha preguntat sobre despeses de Rosesnet, Rosersa i taxes
aplicades amb motiu de la Festa de la Rosa, a la qual cosa respon que això no s’ha
comptat mai. Durant el govern de la senyora Casamitjana es van fer mil i una festes i mai
se li va acudir de demanar què costava. Ho podran mirar i contestar algun dia i, a més,
comparar com es feia una cosa i l’altra.

−

Vol felicitar l’hotel Vistabella i si se’ls ha de felicitar s’hi afegeixen, els feliciten i intentaran
solucionar els problemes que tenen. Posa l’exemple del problema que van tenir fa anys i
que l’Ajuntament el va solucionar canviant tot el col·lector de Canyelles Petites a
Canyelles Grosses, perquè era un establiment que estava molt perjudicat per aquell
col·lector que feia podor i tenia vessaments, especialment per ells.

Sra. Montse Mindan.- Respon la pregunta relacionada amb les immobiliàries.
−

Explica que no solament han tingut contactes amb aquest sector, sinó a través de
l’ACOR, perquè hi havia una branca d’aquesta associació que era el sector immobiliari.
Aquesta gent els va demanar si els podien deixar a aquesta gent que es constituia una
aula de l’àrea de Promoció Econòmica. Se’ls va deixar l’aula el dia de la seva
presentació i també se’ls va felicitar.
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−

També contesta la intervenció relacionada amb els apartaments i la taxa turística. De
moment, no tenen cap comunicació oficial referent a cap de les dues coses. Quant als
apartaments turístics, encara s’estava debatent com s’acabava regulant i de la taxa
turística no hi ha comunicació oficial.

Alcalde.- Segueix responent algunes de les intervencions de l’oposició.
−

Diu que tots han sentit i molt la mort d’un jove treballador a Roses, varen assistir al
funeral i agraeixen la presència del delegat del govern; dels caps de la Policia Local i el
regidor àngel Tarrero. Explica que hi van anar ahir, amb el permís dels pares, perquè no
varen voler trencar la intimitat de la família i estan en aquesta línia. Per tant, d’acord amb
el que ha dit, el senyor Jordi Velasco era un jove treballador, així ho ha escrit, i és
exemple per a molta gent.

−

Quant al club marítim de Roses, recorda que hi ha hagut dues intervencions, també la de
la senyora Ma. Àngels Arjona. Assegura que el dia que tinguin les coses clares els
trucaran i els convocaran a aquesta reunió que els demanen i veuran com està tot.

−

Tots deuen saber que l’espai del Port de Roses, tot i que és municipal, però és del Port
de Roses. Recorda que quan el varen crear, el senyor Pedreira, aleshores regidor a
l’oposició, en deia “poliesportiu nàutic”. La utilització d’quell espai va sortir a concurs
públic i lògicament l’Ajuntament va netejar totes les estances i ho va cedir. Hi havia
molts de trastos que havien entrat sense cap escrit ni sense cap tràmit, no es van llençar
ni es varen maltractar, però es varen canviar de lloc, també sense cap escrit, però allà
estan i poca cosa més hi pot afegir.

−

Segueix explicant que el llagut està molt cuidat, només li falta de retolar. El tenim a la
sala de les drassanes de Roses.

−

De totes les altres peticions que ha fet, en aquest moment li pot contestar que s’ho
pensaran i en parlaran amb aquestes persones el dia que toqui.

−

Ha sentit que li preguntaven per l’ACOR, què pensaven fer o què en pensaven d’aquesta
possible dissolució. De moment, l’única cosa que s’ha anunciat, ha estat la dimissió de la
junta, no la dissolució, de la mateixa manera que ahir a la SUF, va haver una assemblea
de la junta actual que va presentar la seva dimissió, però això no vol dir que sigui la
dissolució de cap entitat.

Sra. Montse Mindan.- Afegeix informació en relació a l’ACOR
−

Afegeix que a la seva intervenció la mateixa regidora socialista deia que les associacions
han de volar lliures. Entenen i estan pendents que es presenti algú que agafi les rendes
d’aquesta associació que li assegura que també els sap molt de greu que en aquest
moment es trobi en aquesta dificultat.

−

De la pregunta reiterada en relació als 50.000 € de l’ambaixada de Solingen, respon que
està a l’espera de les fotocòpies que deu haver sol·licitat, perquè ella mateixa li ha
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explicat. La regidora socialista ha vist tots els expedients i ha demanat totes les
fotocòpies que vol i no es cap secret que ha costat aquest preu. En un moment va dir
aproximadament 47.000 € i després va dir 50.000 €. Però si comptessin l’esforç de tota
la iniciativa privada, aquest projecte s’ha anat a molts de diners.
Està clar que la valoració per part de tothom -no sap si del Grup Socialista- que n’ha
format part és molt positiva.
Sr. Ambrosio Martinez.- Respon les preguntes relacionades amb l’àrea de Promoció
Econòmica.
−

Simplifica els projectes que tenen a Promoció Econòmica, explicant que continuaran
apostant i aposten pels cursos de formació, pels tallers i pels seminaris. Intentaran
continuar com ho han fet aquest any. Creu que han fet bastantes coses i sobretot
apostaran per la formació.

Sr. Carlos López.- Explica les qüestions relacionades amb l’estat de les platges.
−

Sobre la pregunta que ha fet el senyor David Beltran de la qualitat, el manteniment i la
neteja de les aigües de les platges, és un tema que és competència de l’Agència
Catalana de l’Aigua. No és una competència municipal i segons els informes que els
enviaven l’estiu passat, cada setmana, ordenat per platges, si no recorda malament, la
qualitat era sempre excel·lent durant totes les setmanes de l’estiu i en totes i cadascuna
de les platges de Roses.

Aquesta és la informació que tenen de l’any anterior i aquest any esperen seguir en la
mateixa línia.
−

−

Contesta la pregunta sobre la regeneració de la platja de la Punta, dient que tot just
divendres passat els va arribar l’autorització, el permís de costes per poder fer alguna
actuació de regeneració i, com és lògic i normal, no faran res, primer per la despesa
que comporta i també pensen que el dia que facin alguna actuació serà pensant que ha
de durar en el temps. No poden gastar uns diners que al cap de quatre o cinc mesos,
quan arribi el temporal, la platja torni a estar com estava. Per tant, la resposta és que
aquest any no regeneraran aquesta platja.
Aprofita per respondre la intervenció de la senyora Ma. Àngels Arjona sobre els
excrements a les platges. Precisament fa un mes, van col·locar uns cartells indicatius on
es feia referència a la prohibició de portar els gossos a les platges. Tota aquesta història
que coneixem tots, però la gent continua portant-hi els gossos.

Afegeix que també van parlar amb el senyor Àngel Tarrero que si la cosa no millora es
poden començar a imposar sancions o multes, ja que hi ha una ordenança municipal que ho
regula. De moment, deixaran passar un temps prudencial i si, per part de la ciutadania, la
cosa no millora, la Policia Local començarà a fer rondes i qui no compleixi que sigui
sancionat.
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Alcalde.- Respon al senyor David Beltran que hi havia una pregunta sobre la utilització de no
sap quins productes químics estranys i s’adreça al regidor Josep Ma. Masblanch, a veure si
té alguna resposta que contesti aquesta intervenció, perquè ell no en tindria.
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Respon la pregunta del senyor David Beltran.
−

Diu que amb aquest nom no ho sap, però sap que s’utilitzen una barreja de productes
fotosanitaris que són els que els marca la Generalitat i estan dintre del seu protocol
d’actuació pel tractament de l’escarbat morrut. Repeteix que els productes que utilitzen
per aquest tractament de l’escarbat morrut són els que marca el protocol de la
Generalitat, autoritzats per ells i recomamanats per ells, tots estan autoritzats i estan
homologats. Puntalitza si és aquest.

Sr. David Beltran.- Es refereix a l’herbicida que s’utilitza per matar les herbes. La composició
de l’herbicida és el glicosato, amb la marca comercial de rodul. Preguntava si l’estan
utilitzant.
Alcalde.- Puntualitza que, en tot cas, si ho utilitzen, que ho enretirin, perquè els ha espantat
a tots.
Tot seguit, passa la paraula al senyor Marc Danés, per tal de contestar la intervenció de la
senyora Francisca Martin en relació als ajuts de lloguer social i pisos de protecció social i
fins i tot demanava el nombre de pisos llogats i informació d’aquestes característiques.
Diu que és evident que fan un seguiment de totes les persones, no només de les persones
que els demanen ajuda amb el tema del lloguer, sinó de totes les persones que entren a
Serveis Socials a demanar qualsevol tipus d’ajuda. Fan atenció directa i, evidentment, van
fent un seguiment, perquè siguin atesos correctament i tinguin les necessitats cobertes i,
l’altra, evidentment, perquè facin les coses ben fetes i, per tant, no vagin per camins que no
han d’anar.
Respon a la demanda d’una valoració de l’oficina d’habitatge i el senyor Marc Danés respon
que la valoració és molt millor que la que hi havia en el govern anterior.
Explica que quan va entrar a governar, l’actual equip de govern, una de les primeres coses
que van fer junt amb la senyora Sílvia Ripoll va ser trucar a l’oficina d’habitatge que hi ha a
Castelló d’Empúries, -que per cert, no està a Roses, perquè els de Castelló els varen passar
a davant- i demanar-los quins eren els serveis que havien fet, quines feines havien fet i com
els estaven tractant a Roses. La veritat és que no els tractaven gaire bé. No hi havia la
seriositat que hauria d’haver amb la quantitat d’habitatge deshabitat o desocupat que tenim
al municipi i, per tant, d’alguna manera, es van asseure a negociar i estan asseguts
negociant amb el Consell Comarcal i l’oficina de Castelló.
També han parlat més d’una vegada i també en aquest cas, acompanyats amb la senyora
Sílvia Ripoll i el secretari que han anat a Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per veure
de quina manera es podia reconduir tot el tema.
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Sra. Francisca Martin.- Interromp l’explicació del senyor Marc Danés per puntualitzar que no
li ha preguntat això que el senyor Marc Danés està explicant. Li aclareix que ha preguntat si
tenien un seguiment del nombre de persones que havien demanat ajut al lloguer social.
Sr. Marc Danés.- Respon a la senyora Francisca Martín que ell ha de fer l’explicació prèvia,
per tal que la gent que els escolti, des de casa, pugui saber d’on venim i on som. Ja sap que
els molesta que faci l’explicació prèvia i faci el discurs, però igual que el Grup Municipal
Socialista tenen vint minuts per fer les preguntes, ell en té deu per fer les respostes.
Alcalde.- Diu que uns fan discursos, els altres també fan discursos i no està bé. I tot seguit,
davant de la visible i manifesta disconformitat de la senyora Francisca Martin, demana a la
regidora de poder continuar amb el debat i torna la paraula al senyor Marc Danés.
Sr. Marc Danés.- Segueix amb la seva explicació dient que anirà directament al gra. Han
aconseguit dos habitatges, que no sabien ni que existien, que serviran per lloguer social i pot
dir que constantment estan fent el seguiment d’aquestes persones, però no té el nombre
concret d’habitatges
Tot seguit la senyora Francisca Martín, s’aixeca i abandona la sessió com a mostra de
disconformitat amb la resposta del senyor Marc Danés, que explica als presents que tots els
dies és a l’Ajuntament, matins i tardes i la regidora pot venir qualsevol moment i ell donar-li
les dades concretes, cosa que demana que traslladin a la senyora Francisca Martín que ha
sortit de la sessió.
En tot cas, si la senyora Francisca Martín demanés aquesta informació per instància, el
regidor assegura que en aquest cas respondrà per escrit la seva petició.
Alcalde.- Respon al senyor Francesc Giner que pren nota de la petició i demana al senyor
Josep Ma. Masblanch que també ho faci del problema amb les aigües pluvials davant de la
fleca de la senyora Palmira. Diu que ja ho havia dit una altra vegada, segurament l’altra
vegada que va ploure. L’alcalde diu que alguna vegada ha mirat aquell carrer quan plou i
reconeix que s’ha preguntat d’on deu venir tanta aigua que possiblement prové del marge
esquer.
En aquest moment es reincorpora a la sessió la senyora Francisca Martin.
Sra. Montse Mindan.- Segueix responent alguna de les intervencions del Grup Municipal de
Gent del Poble.
−

Recorda que han dit que ho publicarien anualment, perquè si llegeix el què ha dit
l’alcalde, el que es dóna és una bestreta pel que s’està cobrant. Per tant, fins que no
acaba l’any i es pot regularitzar, qui ha assistit a les comissions informatives, els plens o
les juntes de govern, perquè no té sou fix i cobra per assistències, no tindria sentit. Així
que és millor fer una publicació anual, un cop s’han regularitzat totes les assistències de
les persones que han assistit.
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Alcalde.- Completa la informació donada per la senyora Montse Mindan i altres qüestions
encara pendents de resposta.
−

Informa que hi ha l’alternativa de posar-ho a la web, però l’han trobat molt destartalada,
molt antiquada i lamenta que trigui tant. La il·lusió era fer-ho al cap d’un mes de governar
el nou govern i d’aquí a un mes farà un any i no hi ha maneres. No hi havia estructurat
un servei informàtic a Roses. Hi havia quatre o cinc informàtics, que cadascun anava pel
seu compte. Es va convocar una plaça, actualment hi ha un cap d’informàtica i el servei
d’informàtica comença a funcionar. Més a més, hi havia encarregades webs, tant per
turisme, per una banda com per Cultura per una altra. Hi havia una mica de desordre,
per dir-ho d’una manera una mica suau i estan intentant de posar-hi ordre. Quan tinguin
la web a punt ho penjaran.
Demana als presents que no s’oblidin que no tothom està pendent de les webs, encara
el paper és útil i necessari. Si volem transparència el paper encara té preminència,
perquè al paper hi accedeix tothom, fins i tot els que els agraden les webs. En canvi els
que no els agrada les webs no accedeixen a les webs quan per edat i per formació no hi
han accedit mai.

−

Respon el prec –que suposa que el senyor Marc Danés l’estudiarà- retroactiu del
conveni amb l’Ajuntament per l’escola de música, que considera que és una molt bona
idea.

−

Dels càrrecs de confiança, quan li han preguntat si ens els podem estalviar, respon que
sí, però que no es poden estalviar la feina que fan i aleshores la llei ho marca.
Puntualitza que no hi ha més càrrecs de confiança que els que hi havia a l’anterior
govern, tot i que els regidors han augmentat en un 20%. Aleshores, tenen els càrrecs de
confiança que necessiten, que fan la feina que els demanem i que necessiten.

−

El senyor Francesc Giner també ha fet un prec sobre les cistelles de bàsquet i els llistons
del camp de futbol i suposa que la senyora Anna Jorquera ha pres nota de la proposta.

Sra. Sílvia Ripoll.- Respon les preguntes restants que corresponen a la seva regidoria
−

Recorda al senyor Giner que ho sap, perquè li va dir fora d’aquí igual que al senyor
David Beltran que també estava interessat en aquest tema. S’ha reunit dues vegades
amb els veïns d’aquella zona, perquè li han posat una mica de manifest el seu malestar,
tant per la grua com per la deixadesa a l’obra, pel fet que està parada. Com tots saben
està parada per un motiu una mica atòpic i només els vol dir que hi ha l’informe tècnic
de l’arquitecte i falta l’informe jurídic. Aclareix que ho té ella a la seva àrea, en concret ho
té el tècnic d’urbanisme.

Alcalde.- Fa un repàs a les preguntes que s’han anat contestant.
−

De les preguntes relacionades amb les meses de contractació i gerència ja ha explicat el
que calia.
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−

Després la senyora Sílvia Useros ja ha contestat sobradament les qüestions de les
retallades a les llars d’infants i de les inscripcions escolars que han estat plantejades per
la senyora Ma. Àngels Arjona.

−

De la nova escola Montserrat Vayreda, també han explicat entre ell mateix i la regidora
tot el que feia referència al vial nord.

−

El mur de la plaça del teatre és un problema que hi ha amb el contracte. És una obra mal
feta i aquella obra va néixer de forma una mica desgraciada. Fa tres o quatre anys en
deien l’obra de la seu, perquè va durar no sap quants anys, a més de mal feta. Varen
desmuntar allò i prèviament varen fer totes les proves fotogràfiques i l’aixecament de tots
els notaris i tot el que faci falta i estan reclamant al constructor que faci les coses ben
fetes i tot plegat és un procés judicial llarg.

−

Igualment tenen preparat tot el que cal per poder eliminar aquells esglaons on tanta gent
cau. Es refereix a aquells esglaons de dins de la plaça que tenen pintats de color blanc.

−

Finalment diu que hi havia una pregunta sobre el control dels gossos que creu que ja ha
estat contestada.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.56 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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