ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA DOS DE MAIG DE
DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 2 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 Martín Mendoza
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
Regidora

S’incorporen a la sessió:
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
número 2 de l’ordre del dia.

Regidora, quan són les 20:05, en el punt

També hi assisteixen:
Senyora Ma. Teresa Sánchez Luna
Senyora Mariel·la Roig Guitart
de l’interventor municipal de la Corporació

Tècnica en Administració General
Interventora en funcions, en substitució

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
−

Sessió ordinària del Ple del dia 26.03.2012

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
de la sessió anterior tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
02.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE ROSES CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora la senyora Francisca Guijarro, quan són les
20:05 hores.
El senyor Manel Escobar, com a responsable de l’Àrea de Serveis Econòmics, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en data 23 de març de 2012, ha aprovat l’acord de la liquidació
del pressupost municipal de l’Ajuntament de Roses corresponent a l’exercici 2011, essent
el seu contingut el que es transcriu a continuació:
“Antecedents
D’acord amb l’informe adjunt de l’interventor, la liquidació del pressupost de l’exercici 2011
presenta el resultat següent:
a) Execució pressupost corrent
Pressupost de despeses
Pressupost inicial de despeses

32.100.000,00

Modificacions de despeses

18.940.918,73

Pressupost definitiu de despeses

51.040.918,73

Obligacions reconegudes

37.338.050,22

Pagaments realitzats

33.773.599,33

Reintegrament de despeses
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

87.338,77
33.686.260,56
3.651.789,66

Pressupost d'ingressos
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Pressupost inicial d’ingressos

32.100.000,00

Modificacions d’ingressos

18.940.918,73

Pressupost definitiu d’ingressos

51.040.918,73

Drets reconeguts nets

37.169.584,66

Ingressos realitzats

31.533.279,24

Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

1.171.555,14
30.361.724,10
6.807.860,56

b) Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets
– Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
+ Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per despeses generals
+ Desviacions de finançament negatives de
l'exercici
– Desviacions de finançament positives de
l'exercici
Resultat pressupostari ajustat

37.169.584,66
37.338.050,22
-168.465,56
2.859.706,77
2.301.679,52
1.999.967,63
2.992.953,10

c) Romanent de tresoreria
+ Fons líquids a tresoreria a finals de l'exercici
+ Drets pendents de cobrament
Del pressupost corrent
Del pressupost tancat
D’operacions no pressupostàries
– Cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva
– Obligacions pendents de pagament
Del pressupost corrent
Del pressupost tancat
D’operacions no pressupostàries
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació
definitiva

11.159.215,36
11.761.146,50
6.807.860,56
6.525.896,02
97.894,53
1.670.504,61

Romanent de tresoreria total
– Saldo de cobrament dubtós
Excés de finançament afectat
Romanent de tresoreria per a despeses generals

18.508.380,01
5.710.851,00
7.285.964,97
5.511.564,04

4.411.981,85
3.651.789,66
36.901,36
735.282,57
11.991,74

En aplicació d’allò previst als articles 175 i 182.1 de la LRHL, d’aquesta quantitat s’utilitzen
2.294.797,65 en la incorporació de romanents de caràcter voluntari. Per tant, el saldo
disponible per al finançament de despeses generals serà de 3.216.766,39 €.
d) Estabilitat pressupostària
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Capacitat/necessitat de finançament
Adquisició actius financers (capítol VIII Despeses)

49.000,00

- Amortització actius financers (capítol VIII Ingressos)

49.000,00

Adquisició neta d'actius financers

0,00

Adquisició passius financers (capítol IX ingressos)

2.450.000,00

- Amortització passius financers (capitol IX Despeses)

3.471.317,29

Adquisició neta de passius financers

-1.021.317,29

Capacitat (+)/necessitat de finançament (-)

1.021.317,29

e) Execució pressupostos d’exercicis tancats
Pressupost de despeses
Obligacions pendents de pagament a 1 de gener
Modificacions saldos inicials
Total obligacions pendents
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament al
final de l’exercici

Pressupost d'ingressos
Drets pendents de cobrament a 1 de gener
Modificacions saldos inicials
Total drets pendents
Anul.lacions
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici

3.785.758,59
-1.424,83
3.784.333,76
3.747.432,40
36.901,36

13.178.179,67
0,00
13.178.179,67
649.389,17
6.002.894,48
6.525.896,02

Fonaments de dret
1. Articles 54, 162 a 171 i 191 a 193 del RDL 2/2004, de 5 de març pel què s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Articles 89 al 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del
capítol primer, del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos.
3. Articles 19 a 25 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la
Llei general d’estabilitat pressupostària (LGEP).
4. RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel què s’aprova el reglament de desenvolupament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a
les entitats locals.
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5. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
6. Decret de l’Alcaldia núm.3562 de data 15 de desembre de 2011, mitjançant el qual
l’Alcalde-President resol delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació de la liquidació
del pressupost.
A proposta del segon Tinent d’Alcalde, regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda, la Junta de
Govern Local adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 que figura en la part d’antecedents
i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i la documentació preceptiva d’acord
amb la normativa vigent.
2. Donar compte al Ple en la propera sessió que se celebri.
3. Trametre una còpia de la liquidació a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat
i a la Delegació Provincial d’Hisenda.”

2. Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 23 d’abril de 2012.

A proposta del segon Tinent d’Alcalde, regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda, el Ple de la
Corporació adopta el següent
ACORD:
1. Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2011.”*

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Explica que l’exercici 2011 es tanca amb un superàvit de 3.216.000 €.
En concret, la liquidació pressupostària aprovada per la Junta de Govern de 23 de març de
2012 presenta un resultat molt equilibrat, que permetrà garantir la solvència de l’Ajuntament
de Roses per afrontar els seus compromisos i les inversions dels propers exercicis. El
resultat pressupostari, del què parlaríem en una comptabilitat normal, o sigui, la diferència
entre ingressos i despeses, seria un resultat pressupostari positiu de 2.992.000 €. El
romanent líquid de tresoreria que han comentat abans és de 3.216.000 € que és la
modificació de crèdit que va passar dies enrere pel ple, que fins a finals de l’exercici 2010 ja
tenia acumulat 2.100.000 € aproximadament i la resta és la capacitat de finançament positiu
que els queda de l’any 2011 que és 1.021.000 € més.
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Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, fruit de la disminució de l’endeutament net
durant l’exercici fins el 31 de desembre de 2011, que serà de 24.897.000 €, cosa que
suposarà un 78,91% sobre els ingressos corrents.
Pensem que en el pressupost per l’exercici 2012 ja van comunicar que no demanarien cap
crèdit i d’aquest 78,91% amb el que tanquem l’exercici 2011 anirem aproximadament fins el
69 i 70% perquè amortitzem i no ens endeutem.
El ple en queda assabentat.
03.- EXPEDIENT RELATIU AL PAGAMENT DE DIVERSES OBLIGACIONS, AMB
CÀRREC AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012, PER ASSUMPCIÓ DE
L’AJUNTAMENT DELS DEUTES PENDENTS DE LIQUIDAR DE LA FUNDACIÓ ROSES
HISTÒRIA I NATURA
El senyor Marc Danés, com a responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al pagament de diverses obligacions, amb càrrec al pressupost de l’exercici
2012, que comença per Fundació Bosch i Gimpera i acaba per Valero Abogados Asociados,
SC que puja a la quantitat de deu mil sis-cents setanta-vuit euros amb trenta-nou cèntims
per assumpció de l’Ajuntament dels deutes pendents de liquidar de la Fundació Roses
Història i Natura.
Antecedents
1. L’alcalde-president en data 8 de març d’enguany, ha resolt aprovar el següent acord,
essent el seu contingut el que es transcriu a continuació:
“Identificació de l’expedient
Expedient relatiu al pagament de diverses obligacions, amb càrrec al pressupost de l’exercici
2012, que comença per Fundació Bosch i Gimpera i acaba per Valero Abogados Asociados,
SC que puja a la quantitat de deu mil sis-cents setanta-vuit euros amb trenta-nou cèntims
per assumpció de l’Ajuntament dels deutes pendents de liquidar de la Fundació Roses
Història i Natura.
Antecedents
1. Acord de la Fundació Roses Història i Natura de data 13 de juny de 2009, de dissolució
voluntària d’aquesta entitat.
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2. Acord del ple de l’Ajuntament de Roses de data 30 de novembre de 2009 de dissolució
voluntària de la Fundació Roses Història i Natura (FRHN) amb efectes 31 de desembre
de 2009.
3. Malgrat això, aquests tràmits han quedat en suspens en tant que la Direcció General de
Dret i Entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya va demanar, mitjançant escrits
de 12 d’agost i 28 de setembre de 2010, l’esmena d’una sèrie de deficiències que no han
estat solventades.
4. Escrit de Francesc X. Serra, actuant com a liquidador de la FRHN, en què exposa que
davant que la dissolució definitiva de l’entitat s’està demorant, i que l’Ajuntament de
Roses és el continuador de l’activitat que es desenvolupava de la Fundació i, a la
vegada, garant dels passius existents i no liquidats, presenta una relació de factures que,
segons relació adjunta, comença per Fundació Bosch i Gimpera i acaba per Valero
Abogados Asociados, SC, que puja a la quantitat de 8.560,59 euros i que consten com a
pendents de pagament.
5. D’acord amb l’article 314-7 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril per la qual s’aprova el Llibre
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i els Estatuts socials
la liquidació comportarà la cessió globlal de l’actiu i el passiu a l’Ajuntament de Roses,
amb l’obligació d’aplicar-lo a programes d’inversió relacionats amb la gestió, la promoció
i el foment del patrimoni arquitectònic, històric, cultural i natural de la vila de Roses.
6. La suspensió del procediment de dissolució i liquidació ha comportat que diferents
despeses quedessin pendents de pagament ja que la Fundació no disposa de tresoreria
suficient per a fer-hi front.
7. Durant l’exercici 2010 es van assumir despeses a compte de la liquidació de la Fundació
Roses Història i Natura per import de 2.118 €.
8. En data 8 de setembre de 2010 es va reconeixer l’obligació derivada d’una subvenció
concedida a la Fundació i es va acordar compensar el saldo resultant de 6.928,52 € als
pagaments pendents d’aplicació realitzats per aquest Ajuntament en nom de la
Fundació.
9. Enguany la FRHN no pot fer-se càrrec del pagament d'aquestes despeses, ja que,
segons manifesta el Sr. Francesc Xavier Serra, no té tresoreria disponible. Tanmateix,
no existeixen òrgans socials nomenats per a ordenar ni pagar les despeses.
10. L'Ajuntament de Roses exerceix una posició dominant de la FRHN, exercida mitjançant
la facultat de nomenar als membres del seu òrgan d'administració.

Fonament de dret
1) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
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2) Llei 4/2008, de 24 d’abril per la qual s’aprova el Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques (Núm 5123 de 02.05.2008)
3) Estatuts de la Fundació Roses Història i Natura aprovats pel Ple ordinari de l’Ajuntament
en sessió de data 21 de gener de 2002.
4) Article 185 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del text Refós de la LRHL.
5) Article 58 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el reglament de pressupostos.

Resolució
Proposta de L’Alcalde president:
1. Assumir, a compte de la liquidació definitiva de la Fundació Roses Història i Natura, el
pagament de les despeses incloses en la relació adjunta que consta de 2 pàgines
numerades, amb càrrec al pressupost de l’exercici 2012, que comença per Fundació
Bosch i Gimpera i acaba per Valero Abogados Asociados, SC que puja a la quantitat de
8.560,59 euros, que sumats als 2.118 euros assumits al 2010, fan un total de 10.678,59
euros.
2. Aplicar aquestes obligacions a l’aplicació 12.40.3360.22690 del pressupost vigent.
3. Ordenar el pagament de 10.678,59 euros.
4. Aplicar al pressupost d’ingressos el saldo de 6.928,52 € derivats de la subvenció
esmentada.
5. Sol.licitar al secretari i interventor municipals l’emissió d’un informe sobre l’estat actual
del procediment de liquidació de la Fundació Roses, així com dels tràmits que manquen
per a procedir a finalitzar el mateix, d’acord amb els escrits tramesos per la Direcció
General de Dret i Entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya.
6. Donar comptes d'aquest decret pel Ple municipal en la propera sessió que realitzi.
Regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda.- signat, Manel Escobar Yegua.
En ús de les facultats conferides a aquesta alcaldia per l’article 21 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meva
conformitat a la present resolució i la converteixo en resolució.
Roses, 8 de març de 2012. L’alcalde-President. Carles Pàramo i Ponsetí. En dono fe. El
secretari general. Francisco Luis Muñoz Cameo.”
2. Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 23 d’abril de 2012.
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A proposta de L’alcalde-President el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD:
1. Donar compte al Ple de la Corporació de l’aprovació de l’esmentat decret.”*

El Ple en queda assabentat.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Diu que a la informativa va dir que parlaria d’aquesta qüestió amb
el secretari, perquè no entenia com es podia estar un any i mig per dissoldre-la i li ha
preguntat si hi havia alguna notificació de l’agost o del setembre o si se’ls havia passat i la
contesta ha estat que havia arribat i uns o els altres no han contestat.
La senyora Casamitjana diu que li agradaria saber-ho i a qui anava adreçat el tràmit del 12
d’agost i del 28 de setembre de 2010. No sap si ho ha de demanar per escrit, a qui anava
adreçat i per què no es va contestar el que es demanava el 12 d’agost i el 28 de setembre
de 2010. Era quan la senyora Casamitjana estava governant com a alcaldessa i en cap
moment se li va notificar. La regidora en aquell moment pensava que ja estava dissolt i, per
tant, vol saber què va passar exactament, perquè no li han pogut donar explicacions.
Alcalde.- Diu que cap problema, suggereix a la senyora Casamitjana que demani per escrit
de veure l’expedient, que prengui notes i demani fotocòpies, que és el mateix procediment
que ella mateixa, com a alcaldessa, els va imposar.
Sra. Magda Casamitjana.- Diu que d’acord i que no sabia exactament per què no s’havia
contestat, quan a l’última reunió que van anar, molt després del setembre del 2010, es
pensaven que no els havien demanat res. Vol saber on ha estat aturat el tràmit sense ella
saber-ho.
El Ple en queda assabentat.

04.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE
TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL DE
SEGURETAT VIÀRIA
El senyor Àngel Tarrero, com a responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Identificació de l’expedient
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Proposta del regidor de Seguretat Ciutadana per a l’aprovació del conveni de col·laboració
entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Roses per a la redacció d’un Pla Local de
Seguretat Viària.
Antecedents
1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de Trànsit, ofereix als
ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, l’elaboració de Plans
locals de seguretat viària (PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova
cultura de conducció, circulació i mobilitat i reduir la sinistralitat a la xarxa viària de Roses
2. Per tal de redactar el Pla local de seguretat viària del municipi de Roses, s’ha de signar
el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Roses i
seguir les diferents fases de treball definides pel Servei de Català de Trànsit.
3. Els compromisos que adquireix l’Ajuntament de Roses amb la signatura del conveni són:

•

Crear un grup de seguiment del desenvolupament del pla amb la participació de
representants polítics i tècnics, policia local i altres persones clau en el seu cas.

•

Definir els objectius i les àrees d’actuació del pla d’acord amb els criteris propis i
en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea
local.

•

Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal
finalitat.

•

Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla
temporal per a l’execució de cadascuna.

•

Dur a terme el seguiment i avaluació del pla.

•

Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.

4. Informe favorable del departament de la Policia Local núm. 100/12 de data 12 de març
de 2012.
5. Informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Roses.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
d’abril de 2012, va emetre un dictamen favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Article 6 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions i procediment
administratiu comú.
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Segon. Articles 303, 308, 309 i 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres activitats i serveis (ROAS).
Tercer. Article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, pel qual s’aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
Proposta de resolució
El senyor Ángel Tarrero González, regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de
Roses, proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Roses per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària.
2n. Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta corporació i en representació d’aquest
Ajuntament de conformitat amb el que estableix l’article 21.1. b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure el conveni esmentat.
3r. Trametre l’acord i còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Gobernació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
4t. Comunicar l’adopció de l’acord al regidor delegat d’Infraestructures i Serveis Públics, el
senyor Josep Maria Mas Blanch Ponce, al Cap d’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, el
senyor Jordi Agustí i Vergés, al Tècnic de la Via pública, el senyor Carles Carbó Quintana i al
Cap de la Policia Local, el senyor Eduard Campà Alcaraz. Exp. 1173/12*

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Àngel Tarrero.- Diu que, en principi, es tracta d’un pla en el qual el cost per l’Ajuntament
de Roses és de 0 €. La Generalitat de Catalunya té contractada una empresa externa que
es diu INTRA que serà l’empresa que els vindrà a redactar aquests plans de seguretat
viària.
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.- RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 443/22.02.2012, EN EL QUE ES RESOL
QUE L’AJUNTAMENT DE ROSES COMPAREGUI EN NOM PROPI EN EL
CORRESPONENT PROCEDIMENT PENAL I EXERCEIXI L’ACUSACIÓ PARTICULAR EN
NOM DELS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL DE ROSES AMB TIP NÚM. 1054 I 1058
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El senyor Àngel Tarrero, com a responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, proposa al
Ple l’adopció del següent acord:
Identificació de l’expedient
Compareixença de l'Ajuntament de Roses, en nom propi en el corresponent procediment
penal, i exercir l'acusació particular en nom dels agents de la Policia Local de Roses TIP
1054 i 1058.
Antecedents
1.

En data 10 de setembre de 2011 es van instruir les diligències número 705328/2011 AT
a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Roses, amb la detenció de la senyora N. L.,
per un presumpte delicte d’atemptat a agents de l’autoritat, essent els agents de la
Policia Local de Roses amb TIP núm. 1054 i 1058.

2.

En data 3 de febrer de 2012, per Decret d’Alcaldia núm. 443/22.02.12, es resol que
l’Ajuntament de Roses comparegui en nom propi en el corresponent procediment penal i
exerceixi l’acusació particular en nom dels agents de la Policia Local de Roses amb TIP
núm. 1054 i 1058.
En aquest mateix decret també s’encarrega la defensa legal en l’esmentat procediment a
l’advocat senyor Carles Monguilod Agustí, i la representació legal a la procuradora dels
tribunals senyora Rosa Maria Bartolomé Foraster i/o al senyor Narcís Jucglà Serra,
indistintament.

3.

La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
d’abril de 2012, va emetre un dictamen favorable al respecte.

Fonaments de dret
Primer.- Article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

A proposta del Regidor de Seguretat Ciutadana, senyor Ángel Tarrero González, el Ple
adopta el següent

ACORD:
1.

Ratificar el decret d’Alcaldia núm. 443/22.02.2012, en el que es resol que l’Ajuntament de
Roses comparegui en nom propi en el corresponent procediment penal i exerceixi
l’acusació particular en nom dels agents de la Policia Local de Roses amb TIP núm.
1054 i 1058, i en el que s’encarrega la defensa legal en l’esmentat procediment a
l’advocat senyor Carles Monguilod Agustí, i la representació legal a la procuradora dels
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tribunals senyora Rosa Maria Bartolomé Foraster i/o al senyor Narcís Jucglà Serra,
indistintament
2.

Comunicar aquest acord a l’advocat senyor Carles Monguilod Agustí, a la procuradora
dels tribunals senyora Rosa Maria Bartolomé Foraster i/o al senyor Narcís Jucglà Serra,
indistintament, i als Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i
efectes.= Exp. 706/2012

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que el que volen saber és si aquesta compareixença s’ha aprovat
abans o després de la sentència i si és per defensar els agents o per revocar la sentència
que ja hi ha hagut.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Ángel Tarrero.- Respon que hi ha una sentència dels jutjats de Figueres que s’ha
traslladat a l’Audiència Provincial de Girona, perquè l’Ajuntament, com bé diu l’acord que
s’ha pres, no està d’acord amb la sentència que s’ha dictat. Aleshores, l’Ajuntament es
presenta com a acusació particular i defensa, lògicament els interessos dels seus empleats.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Respon que així entén que és per recórrer la sentència

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Àngel Tarrero.- Respon afirmativament.

Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Dinou (19) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Carles Ferrer,
Imma Carrión, Francisco Martinez, Francisca Martín, Francisca Guijarro, David Beltran,
Magda Casamitjana, Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Dos (2) Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
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.

132

06.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ
DE PRÀCTIQUES CURRICULARS ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA
UNIVERSITAT DE GIRONA
El senyor Marc Danés, cinquè tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del tenor
literal següent:
Identificació del document
Aprovació del Conveni marc de col·laboració per a la realització de pràctiques curriculars
entre l’Ajuntament de Roses i la Universitat de Girona.
Antecedents
1. Amb data 13 de març de 2012, l’arxiver municipal ha sol·licitat al Departament de
Recursos Humans que s’iniciïn els tràmits per a la formalització del Conveni marc de
col·laboració per a la realització de pràctiques curriculars entre l’Ajuntament de Roses i la
Universitat de Girona, concretament a l’Arxiu municipal de Roses.
2. Amb la sol·licitud, ha tramès una proposta de l’esmentat conveni.
3. Amb data 16 de març de 2012, els Serveis Jurídics municipals han emès un informe
favorable al respecte.
4. Amb data 19 de març de 2012, el cap de Recursos Humans ha emès un informe
favorable al respecte.
5. La Comissió Informativa del dia 23 d’abril de 2012 ha emès un dictamen favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer.

Articles 2 i 7 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen
les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (BOE núm. 297
del 10.12.2011).

Segon.

Articles 304, 308 i 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066 de
23.06.1995; correcció d'errades DOGC núm. 2126, pàg. 8317, de 10.11.1995).

A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, s’adopta el següent
Acord
1. Aprovar el conveni obrant a l’expedient, que estableix el marc de col·laboració per a la
realització de pràctiques curriculars entre l’Ajuntament de Roses i la Universitat de
Girona, amb el següent contingut mínim, segons s’estableix reglamentàriament:
133

•

Entitats i administracions que el subscriuen: L’Ajuntament de Roses i la
Universitat de Girona.

•

Actuacions objecte del conveni: Les pràctiques tindran com a objectiu fonamental
la formació pràctica de l’estudiant en el camp dels estudis de grau i màsters impartits
a la Universitat de Girona.

•

Obligacions que contreu cadascuna de les parts: L’Ajuntament de Roses es
compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva entitat. Alhora, el
personal de l’Ajuntament ha de vetllar per garantir una actitud formativa vers als
estudiants que estiguin en període de pràctiques. Als estudiants en pràctiques se’ls
nomenarà un tutor, per part de l’Ajuntament de Roses, encarregat de programar,
coordinar i supervisar el desenvolupament de les pràctiques.
La Universitat de Girona nomenarà un tutor acadèmic que es responsabilitzarà de fer
el seguiment i/o l’avaluació de les pràctiques, i de totes aquelles responsabilitats que
li atorga la normativa interna.

•

Finançament de l’actuació convinguda: Donat el caràcter formatiu de les
pràctiques acadèmiques externes, de la seva realització no es derivaran, en cap
cas, obligacions pròpies d’una relació laboral i per tant cap contraprestació
econòmica. El seu contingut no podrà donar lloc a la substitució de la prestació
laboral pròpia dels llocs de treball de l’Ajuntament, per la qual cosa no implicarà
prestació de serveis per part de l’alumne/a.

• Previsions sobre la gestió d’aquesta actuació: No n’hi ha.
• Termini de vigència del conveni, i si s’escau, pròrroga d’aquest: La durada
d’aquest conveni s’estableix per un període d’un any, a partir de la data de la seva
signatura. S’entendrà tàcitament prorrogat per un altre any, i així successivament,
de no produir-se, per qualsevol de les dues parts, una comunicació per escrit en
sentit contrari, amb un mínim de 3 mesos d’antelació de la seva expiració.
• Formes d’extinció: El conveni s’extingirà per l’expiració del termini convingut.
Les causes de rescissió del conveni poden ser:
-

Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Per la impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte
d’aquest conveni.
L’incompliment greu per qualsevol de les parts de les obligacions previstes al
conveni.
La denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’anticipació.
Els estudiants que estiguin duent a terme les pràctiques en el moment de
l’extinció acabaran el període de pràctiques.
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2. Facultar a la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, per a la signatura de
l’esmentat conveni, una vegada aprovat pel Ple, de conformitat amb el punt segon del
Decret d’Alcaldia de data 15 de desembre de 2011, signat per l’alcalde i el secretari
general de la Corporació en data 14 de desembre de 2011, numerat en el Llibre de
Decrets i Resolucions amb el número D2011LLDE003562/15.12.2011.
3. Trametre una còpia de l’acord que s’esdevingui i del conveni signat a la Direcció general
de l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya.
4. Comunicar-ho a l’Arxiu municipal i al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i
efectes.= Exp. 1171/2012.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- En aquest punt expliquen que han subscrit un conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de Roses i la Universitat de Girona per fer un conveni marc que eviti el
que ens està succeint ara, que cada cop que un alumne vol venir a fer pràctiques al nostre
ajuntament hem d’obrir un expedient, fer tota una sèrie de tràmits administratius i d’aquesta
manera el que fem és un marc general en el qual l’únic que haurà de fer a partir d’ara la
universitat és informar-nos de quin és l’estudiant que vindrà a fer les pràctiques a
l’Ajuntament i a quin departament vol treballar i a partir d’aquí ràpidament li nomenarem un
tutor de l’àrea i podrà fer les pràctiques dins del nostre ens.
Aclareix que, per tal que ens entenguem, és agilitar la tramitació burocràtica entre dues
entitats que l’únic que fa, és afavorir la gent que vulgui fer les pràctiques al nostre municipi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Diu que estan d’acord en signar aquest conveni marc amb la Universitat
de Girona i continuar així les relacions amb la universitat que s’havien iniciat en el mandat
anterior, de la senyora Casamitjana. Voldrien que els informessin de quan ja hi hagi alumnes
en pràctiques i en quins departaments en concret, tenir-nos informats dels alumnes que hi
ha i en quines àrees estan assignats.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sra. M. Àngels Arjona.- Diu que tots els convenis que posin, ajudin i facilitin la docència són
benvinguts i anuncia que hi votaran a favor.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT

135

Sr. Marc Danés.- Primer de tot vol dir que aquesta relació amb la Universitat de Girona no és
de la legislatura passada, amb la UDG (Universitat de Girona) sempre hi ha hagut relació,
fins i tot recorda que fa uns catorze anys s’havien fet presentacions en aquesta sala de
plens d'aquest Ajuntament i, per tant, la relació ve del molt lluny. Seguiran tenint aquesta
relació i estan treballant per tal d’afavorir línies de recerca al nostre municipi.
En el tema de les col·laboracions que tenen amb diferents alumnes, diu que no hi ha cap
problema en anar-los avisant, però sí que és molt ràpid perquè la quantitat d’hores que han
de fer aquí és molt petita i els pot dir que aquest darrer mes de març a l’àrea de Cultura han
tingut una persona que ha estat fent pràctiques, que ho ha fet molt bé i, per tant, estan molt
contents de la valoració. També han tingut un resultat molt bo quan han tingut alguna
persona en algunes de les altres àrees de l’Ajuntament i, per tant, amb ganes de tenir-ne
forces, perquè els ajudem a ells, perquè aprenguin i ells ens ajuden a nosaltres.
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.

07.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La senyora Montserrat Mindan i Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de la corporació presenta la
proposta d’acord del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana.
Antecedents
1. Cada municipi, des del respecte als drets i principis establerts per les normes de rang
superior, i en exercici de l’autonomia reconeguda per l’article 140 de la Constitució
Espanyola, té la potestat de regular els seus propis mecanismes i procediments de
participació ciutadana. L’Ajuntament de Roses ho va fer per primera vegada l’any 2004,
amb motiu de l'aprovació del Reglament Orgànic Municipal. Aquell text va ser un punt de
partida necessari, ja que va permetre la introducció d’un conjunt de figures de
participació que, en bona part, han estat utilitzades fins al moment actual.
2. La voluntat de l'equip de govern és elaborar un Reglament que dóna un tractament
unitari a la regulació de la participació individual i la de la participació col·lectiva, des de
la consideració que és un dret inalienable de cada ciutadà o ciutadana participar en el
procés de presa de decisions sobre assumptes públics que l’afectin.
3. El procediment legal d'aprovació de les ordenances municipals, implica, per imperatiu de
l'article 62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, l'adopció d'una resolució per la qual s'inicïi l'expedient de
formació de l'ordenança corresponent i la designació d'una comissió d'estudi
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encarregada de redactar el text de l'avantprojecte de la norma. Mitjançant decret de
l’alcaldia de data 22 de març de 2012, s’inicià l’expedient per a la formació del
Reglament regulador de participació ciutadana de l'Ajuntament de Roses i es constitueix
la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte de l'esmentat Reglament.
4. La Comissió d’Estudi en convocatòria del dia 10 d’abril de 2012, va acordar sotmetre el
text del Reglament, a l’aprovació inicial en el proper Ple que se celebri.
5. El Reglament, en qüestió, consta d’un preàmbul, 30 articles, 2 disposicions transitòries,
una final i un annex.
6. En data 11 d’abril de 2012, el Secretari general de l'Ajuntament emet informe sobre el
procediment legal de tramitació i aprovació d'ordenances i reglaments.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
d’abril de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer. Articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local i 8.1.a) de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Segon. Articles 49 i 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, desplegat per l’article 162 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 60 a 66 del Reglament d’obres
d’activitats i serveis dels ens locals.
A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD
1r. Aprovar inicialment el Reglament de participació ciutadana.
2n. Sotmetre’l a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant un anunci que
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal, en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació i en el web municipal pel termini de 30 DIES, a comptar des de la data de
publicació de l’anunci al BOP i des de l’endemà de la recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al.legacions.
3r. Notificar l’acord d’obertura del tràmit d’informació pública i audiència a les associacions
de Roses, inscrites al Registre municipal d'associacions veïnals, que puguin veure’s
interessades i/o afectades pel Reglament que es vol aprovar.
4t. En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o
al.legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu (art. 65.1 del ROAS). No obstant això,
les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP i no entren en vigor fins que se
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n’hagi publicat íntegrament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu
l’article 65.2 de la LBRL. = Exp. 859/2012*.

INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Només vol dir que aquesta part, com diu l’exposició, és un annex
del què ja s’havia aprovat en el seu dia l’any 2004 en el ROM (Reglament d’Orgànic
Municipal). És el capítol que li correspondria a la participació ciutadana i regula no sols el fet
que puguem fer consells sectorials, sinó que també regula i defineix els drets i deures de les
persones, de les entitats, com considerem les entitats, l’obligació de l’Ajuntament d’informar i
de fer difusió obligatòria, de l’accés que té el públic a aquesta informació, com la podrà
obtenir, com s’hi pot adreçar. També regula els òrgans de participació que seran els consells
sectorials i regula el que és l’audiència pública, la petició, la proposta i la iniciativa ciutadana,
en el sentit que poden fer processos d’iniciativa ciutadana amb signatures o a l’inrevés, que
sigui l’administració que convoqui un referèndum i consultes populars.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Francisca Guijarro.- Anuncia que, en principi, el seu grup donarà suport a l’aprovació
inicial del reglament regulador de participació ciutadana, ja que consideren que el que se’ls
ha presentat només és un pur tràmit administratiu. Entén que és una espècie de document
marc i bàsic per continuar treballant i per tal de poder posar unes bases que determinin
exactament com cal modelar aquest projecte de participació, que esdevingui un model útil i
que sigui perdurable.
El Grup Municipal Socialista, evidentment, està a favor de tot el que signifiqui donar
participació al ciutadà en tots els afers que li afecten de manera directa i del fet que puguin
sentir que la decisió final que se’n prengui és com a conseqüència de les valoracions i les
aportacions que en facin.
De totes maneres, pensen que per tenir un model de participació ciutadana encara queda un
recorregut llarg. Cal fer un treball previ que haurien de poder fer consensuat, entre tots els
grups que formen part del consistori, i poder garantir, primer de tot, el dret a la participació
ciutadana a fi que, com a resultat de les aportacions que ens facin, l’assumpció i el
compromís per part del govern que les decisions preses seran en conseqüència.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Diu que el seu Grup està una mica en la mateixa línia que acaba
de manifestar la senyora Francisca Guijarro. No vol repetir la seva intervenció, però pel que
fa al seu grup consideren que la participació ciutadana com a Gent del Poble és una qüestió
que van parlar molt dins de la campanya i, per tant, hi volen treballar de ferm. Consideren
que és un pur tràmit administratiu tal com ho contempla el ROM i esperen que a la comissió
que es va crear per treballar-hi, puguin continuar com a la primera entrevista que van tenir,
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treballant-hi conjuntament i si pot ser consensuadament entre tots els grups que formen part
del consistori.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Intervé per rectificar la intervenció de la senyora Arjona quan aquesta s’ha referit a
la senyora Guijarro com la meva companya, que en tot cas seria la nostra companya, ja que
som tots. Immediatament la senyora Arjona demana disculpes i l’alcalde afegeix que no
passa res, que sembla que avui tots estan molt atuïts, no sap si és per causa del temps i a
veure si s’animen una mica.
Les paraules de l’alcalde generen comentaris en to distès, per acabar preguntant si serà la
calma que precedeix la tempesta.

INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Respon que és veritat, és el reglament, però que sense el
reglament no podien fer res. No tenien cap document que els permetés avançar ni tirar
endavant. Per tant, a partir d’aquí és el que els permetrà fer-ho. Tot el que sigui el dret de la
informació a les persones està garantit, està garantit en el sentit que a partir del reglament
s’estableix la normativa de com poden demanar tota aquella informació. Però la senyora
Mindan entén que si parlen de Pla de Participació no es tracta del dret que tenen, que
evidentment el tenen, sinó que siguin capaços de fer-los entrar generant-los ganes de
participar. Això és realment més complicat, ho van parlar, van dir que es reunirien i que
veurien de quina manera amb tots els grups podrien fer que la gent mostrés aquestes ganes
de venir i participar amb l’Equip de Govern.
En tot cas, més endavant, quan tinguin aquest reglament aprovat i hagin passat tots els
terminis, faran una propera reunió per determinar com tiren endavant el següent projecte.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’aprova acordar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
08.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I
COMERCIAL DE ROSES
El senyor Josep Maria Mas Blanch Ponce, responsable de l’Àrea d’Infraestructura i Serveis
Públics presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora de
l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses.
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Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament de Roses, en sessió ordinària del 30 de novembre de 2009, va
aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini públic municipal
en l’activitat hostalera i comercial de Roses, i es va publicar el seu text íntegre en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 239, de 15 de desembre de 2009.
2. Per resolució d’alcaldia amb proposta del regidor núm. 2914 de data 30 de setembre de
2011 es va designar una Comissió d’Estudi encarregada d’estudiar la modificació de
l’ordenança.
3. La Comissió d’Estudi, en convocatòria els dies 5, 20 i 27 d’octubre de 2011, i 30 de març
de 2012 va consensuar la redacció de la modificació de l’Ordenança reguladora de
l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses.
4. En data 17 d’abril de 2012, els Serveis Jurídics han emès un informe jurídic sobre la
tramitació a seguir.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
d’abril 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).
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).
Cinquè. Ordenança Municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 239 de 15 de desembre de
2009).
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
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1. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del
domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses, que s’adjunta a
aquesta proposta.
2. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes, 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
3964/2011**

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- Explica que aquesta és una modificació d’una ordenança
d’ocupació de via pública que obeeix bàsicament a dos motius. Aquesta és una ordenança
que va crear el senyor Francisco Martinez fa dos anys. És una ordenança nova i com a tota
ordenança nova els seus inicis i la seva aplicació presenta una sèrie de problemàtiques que
tenen els mateixos tècnics i els mateixos inspectors de via pública. Per tant, un primer motiu
és una simplificació de l’ordenança i un segon motiu és que han passat dos anys i han sorgit
una sèrie de casuístiques que no contemplen l’ordenança i que s’han de recollir.
ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Aclareix que ben bé no va pas crear-la, sinó que la va dirigir, entre tots la varen
aprovar i alguns regidors també el varen ajudar a fer-la.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Fa referència al comentari de l’alcalde i com ha dit l’alcalde,
l’ordenança no la va crear ell, sinó que es va crear per a tots els regidors que conformaven
el ple en aquell moment. Vol agrair moltíssim a la senyora Mindan que va ser una persona
que el va ajudar molt a tirar endavant aquesta ordenança.
Sempre varen comentar que l’ordenança, una vegada aplicada, en algunes coses s’haurien
d’anar fent canvis. Ara toca al Grup Municipal de Convergència i Unió fer aquests canvis i el
Grup Municipal Socialista no s’hi oposarà.
També voldria agrair a l’Equip de Govern que el varen trucar i varen tenir una reunió amb
l’alcalde i el regidor de Serveis Públics per mirar de trobar una mica més de consens.
L’ordenança no li sembla malament, s’ha de tornar a aplicar, segurament hi haurà més
canvis, però de moment s’abstindran en aquesta modificació.
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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 Ma. Mas
Blanch, Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manuel
Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López, Francisco Giner, Ma. Àngels Arjona i Carlos Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Set (7) Carles Ferrer, Imma Carrión, Francisco 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.

09.- APROVACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL D’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE
CONTROLAT PER PARQUÍMETRES EN EL MUNICIPI DE ROSES
El senyor Josep Maria Mas Blanch Ponce, responsable de l’Àrea d’Infraestructura i Serveis
Públics presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació del servei públic local d’aparcament en superfície controlat
per parquímetres en el municipi de Roses.
Antecedents
1. Per resolució d’alcaldia amb proposta del regidor núm. 808 de data 2 d’abril de 2012 es
va resoldre el següent:
• Instruir l’expedient per a l’establiment del servei públic d’aparcament en superfície
controlat per parquímetres en el municipi de Roses.
• Encarregar als serveis tècnics adscrits a l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics la
redacció d’una memòria justificativa i un projecte d’establiment de l’esmentat servei
públic.
• Designar una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte
d’un Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en superfície controlat
per parquímetres al municipi de Roses.
2. La Comissió d’Estudi, en convocatòria el dia 10 d’abril de 2012, va consensuar la
redacció del text de l’avantprojecte d’un Reglament regulador del servei públic local
d’aparcament en superfície controlat per parquímetres al municipi de Roses.
3. Els serveis tècnics adscrits a l’Àrea d’Infraestructura i Serveis Públics d’aquesta
corporació han redactat una “Memòria justificativa d’implantació del servei públic
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d’aparcament en superfície controlar per parquímetres a Roses ” i un “Projecte
d’establiment del servei públic d’aparcament en superfície controlar per parquímetres a
Roses ”, de data abril de 2012.
4. En data 16 d’abril de 2012, els Serveis Jurídics han emès un informe jurídic sobre la
tramitació a seguir.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 23
d’abril 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).
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).
Cinquè. Ordenança Municipal de circulació de Roses (BOP de Girona núm. 236 de 13 de
desembre de 2010).
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. Acordar l’establiment del servei públic local d’aparcament en superfície controlat per
parquímetres al municipi de Roses, dividit en dues zones:
• Zona 1: Avinguda de Rhode Nord. Compren en tram entre el carrer Josep Cervera i
Bret i la Riera Ginjolers.
• Zona 2: Avinguda de Rhode Sud. Compren el tram entre la Riera Ginjolers i
l’Avinguda Jaume I.
Inicialment es previst que operi de l’1 de juny al 30 de setembre en horari de 10 h. a
20 h. de dilluns a diumenge.
2. Aprovar inicialment la “Memòria justificativa d’implantació del servei públic
d’aparcament en superfície controlar per parquímetres a Roses”, redactat pels serveis
tècnics adscrits a l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics, de data abril de 2012 , que
s’adjunta a aquesta proposta
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3. Aprovar inicialment el “Projecte d’establiment del servei públic d’aparcament en
superfície controlar per parquímetres a Roses”, redactat pels serveis tècnics adscrits a
l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics, de data abril de 2012 , que s’adjunta a aquesta
proposta.
4. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en
superfície controlat per parquímetres al municipi de Roses.
5. 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 i al tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’article
160 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: 1423/2012 **

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- Explica que en aquest punt, bàsicament, estan parlant de la
creació de zones blaves. Creuen que és necessària la creació de zones blaves en aquesta
població i que és necessari bàsicament perquè hi hagi una rotació de vehicles, que els
vehicles no es quedin estacionats tot el dia en un mateix punt.
Es creen cent onze places de zona blava que compren des de l’inici de la plaça Catalunya
fins l’avinguda Jaume I.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Primer de tot vol agrair al senyor Josep Ma. Mas Blanch que
dilluns passat l’esperés, però sortosament el seu marit tenia molta feina, va haver de donar-li
un cop de mà i no va poder venir ni dilluns ni dimarts per parlar d’aquest tema.
El seu grup municipal està d’acord que hi hagi zones blaves. El seu equip de govern, a la
legislatura anterior, ja havia previst no només fer un pàrquing soterrat, sinó mantenir les
zones blaves no només a l’espai que diu l’Equip de Govern, que són les dues zones que hi
ha marcades. Inicialment ho preveien entre juny i setembre i després preveien altres tipus
d’horaris. També havien previst zones verdes per als veïns i alguna zona violeta per a la
gent gran.
Per tant, primer, puntualitza que no ha pogut venir a parlar amb el senyor Mas Blanch i no
votaran en contra, perquè hi estan d’acord, però els agradaria mirar-s’ho molt més bé i
aportar el que creuen que podria ser més beneficiós per a totes les zones del municipi.
Anuncien que s’abstindran en aquest punt de l’ordre del dia.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Manifesta que estan d’acord que ha d’haver zones blaves, però creuen
que és un projecte que no té en compte altres propostes, com pot ser la de l’Estació Nàutica
i que no serveix per valorar si és o no és factible.
Pregunten si s’ha tingut en compte alguna mena de pla de mobilitat, com s’ha arribat a
decidir de posar zona blava només a l’avinguda de Rhode, qui ho gestionarà, on aniran els
diners i què n’esperen d’aquest projecte.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep M. Mas Blanch.- Respon al senyor Francesc Giner que això és un projecte inicial,
la creació d’aquestes zones blaves, en principi, és per aquest estiu, s’ha de fer el plec de
prescripcions tècniques per saber qui ho explotarà, sortirà a concurs i hi haurà un extern que
ho gestionarà.
El senyor Francesc Giner pregunta si s’ha tingut en compte un pla de mobilitat, a la qual
cosa el senyor Mas Blanch diu que en principi hi ha un estudi econòmic per a l’explotació de
la zona blava. De moment volen començar amb l’avinguda de Rhode, si és necessari a final
d’estiu faran una valoració de com ha anat, si ha tingut accepació, què han dit els veïns i que
han dit els comerços. Després d’aquesta valoració miraran si és necessari ampliar les zones
blaves a altres zones del municipi.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Només vol afegir per si no ha quedat prou ben entès a les persones que estan
seguint el ple, que l’estació nàutica no té cap proposta fixa, però sí que es van brindar a ser
els gestors dels aparcaments en superfície de tot el poble de Roses, però tothom sap que
això ha d’anar a concurs públic. No es pot adjudicar a uns, perquè són estació nàutica, a
altres, perquè són una ONG i a d’altres per diferents circumstàncies. Totes aquestes coses
s’han de fer en plena transparència i seguint el que marca la llei.
L’estació nàutica els va reunir un dia i els va dir que voldrien explotar tot això per finançar el
turisme, però uns altres voldrien finançar l’esport i d’altres les deficiències o els problemes
socials que tenim al poble de Roses. Per tant, benvinguda la proposta d’estació nàutica, que
ja que l’han nomenat, aprofita per respondre.
No sap qui ho gestionarà, no està determinat, però atès que l’Ajuntament no pot contractar,
el més probable és que surti a concurs públic. Per tant, se sabrà el dia que s’hagi resolt la
mesa de contractació i els diners vagin a les arques municipals. Tot el que l’Ajuntament
cobra va a parar a les arques municipals i després nosaltres aquí en el ple, a través dels
pressupostos distribuïm de quina manera es fa.
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El senyor Francesc Giner s’ha interessat pel tema del pla de mobilitat, a la qual cosa respon
que en el POUM que es va aprovar l’any 2010 ja hi ha un pla de mobilitat i tots acaben dient
el mateix: els cotxes han de passar i falten aparcaments. El que és evident i és un clam del
món del negoci a Roses i de l’empresariat és que demanen que hi hagi rotació, com acaba
de dir el senyor Josep M. Mas Blanch, rotació en les places d’aparcament i sobretot en els
llocs de més concurrència, on des de les vuit del matí ja et trobes totes les places ocupades
per persones que estan treballant en una botiga, aquí a l’Ajuntament, en un banc o per als
propis veïns. Per tant, han de mirar de crear aquesta rotació.
Vol dir, com a persona que fa anys que està a l’Ajuntament que essent alcalde el senyor
Pere Sanés, aquest va intentar posar la zona blava a l’avinguda Jaume I i a l’avinguda de
Rhode, cosa que va provocar una manifestació de botiguers que van arribar fins a
l’Ajuntament per protestar, perquè no volien la zona blava.
Sortosament han passat els anys, tots aquests anys ens hem estalviat de pagar per aparcar,
però no sap fins a quin punt ha estat el perjudici de no tenir una rotació en els nostres
aparcaments.
L’alcalde creu que bé està el que bé acaba i es tracta d’això. Si algú pregunta per què
aquest tram, perquè també hi hauria qui voldria més, li respondrà que volen fer la prova,
volen veure com va. Creu que millor poc a poc i bona lletra i aquest any se’n sortiran així i
l’any que ve decidiran com ho fan.
Contestant una mica la intervenció de la senyora Magda Casamitjana, explica que aquest
contracte no serà per deu anys que és el que molta gent voldria, serà a curt termini, perquè
han de resoldre el tema dels aparcaments, si no és aquest any serà l’any que ve, i han de
plantejar en el poble on volen situar l’aparcament i no tenir el lligam d’una concessió de zona
blava en superfície per deu anys que vagi diferent de qui hagi de fer la construcció i
explotació, si s’escau d’aquest futur aparcament que tots voldrien per al poble de Roses.
Aquesta és la motivació del per què, del com i del quan. Bàsicament aprofita per donar
aquesta informació
SEGONA INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que ha esmentat l’estació nàutica més que res perquè sap que
tenien un estudi fet de com podia funcionar el tema de la zona blava, no perquè ho
gestionessin, ho deia per aquest motiu, perquè s’havia fet un estudi i més que res era per
aprofitar el treball d’aquesta gent.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández. Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)

146

Abstencions: Nou (9) Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Martin,
Francisca Guijarro, David Beltran, Magda Casamitjana, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.
10.- DECLARACIÓ DE LESIVITAT PER A L’INTERÈS PÚBLIC DELS ACTES
ADMINISTRATIUS DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES ATORGADES PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 9 DE JUNY DE 2008, 9 DE DESEMBRE DE 2008 I 23
D’OCTUBRE DE 2009, A BENALVIC SL, REPRESENTADA PER JUAN MORENO
FRANCISCO, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT A LA
FINCA DEL CARRER DE JOSEP PLA, 14 DE ROSES
La senyora Sílvia Ripoll Cayuela, com a responsable de l’àrea d’Urbanisme, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Amb data de 27 de gener de 2011 la Comissió Jurídica Assessora dictamina informar
desfavorablement la revisió d’ofici, a instància de l’Ajuntament, de declaració de la
nul·litat de ple dret dels acords de la Junta de Govern Local del 9 de juny de 2008, 9 de
desembre de 2008 i 23 d’octubre de 2009, d’atorgament de llicència d’obres per construir
un edifici plurifamiliar aïllat a la finca del carrer de Josep Pla, 14 de Roses, a Benalvic,
SL representada per Juan Moreno Francisco. (RE 2155/09.02.11).
2. Arran de l’esmentat dictamen i a la vista dels informes dels serveis tècnics i jurídics
municipals, amb data 15 de novembre de 2011, l’Alcaldia, mitjançant Decret 3530/11,
resol:
1) Iniciar el procediment per a la declaració de lesivitat dels actes administratius de
concessió de llicències d’obres atorgades per la Junta de Govern Local del 9 de juny
de 2008, 9 de desembre de 2008 i 23 d’octubre de 2009, a Benalvic SL per a la
construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat a la finca del carrer de Josep Pla, 14 de
Roses (referència cadastral: 5284020), atès que la normativa urbanística aplicable és
la corresponent a la modalitat 8b(2) del PGOU de Roses, ja que la pendent de la
finca és superior al 30%, en comptes de la 8b(1) aplicada, fet que comporta que
s’infringeixin els paràmetres urbanístics d’aplicació en aquesta finca.
2) Atorgar a Blaimar 2009 SL, representada per Blai Parés Dachs, i Benalvic SL,
representada per Juan Moreno Francisco, i a la comunitat de propietaris Vista Alegre,
representada per Josefa Rivero Imaz, un termini de 15 dies perquè presentin les
al·legacions i/o documents que considerin convenients respecte a la declaració de
lesivitat dels esmentats actes administratius.
3) Mantenir, com a mesura cautelar, la suspensió d’obres ordenada a la finca del carrer
de Josep Pla, 14, de Roses.
3. En data 28 de desembre de 2011, RE 19267/11, la comunitat de propietaris de l’edifici
Vista Alegre, representada per Josefa Rivero Imaz, presenta un escrit on mostra la
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conformitat amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la declaració de
lesivitat dels actes anul·lables; i no consta que Blaimar 2009, SL ni Benalvic, SL hagin
presentat al·legacions en relació amb el Decret d’Alcaldia 3530/11 del 15 de novembre
de 2011, d’incoació del procediment per a la declaració de lesivitat.
4. La declaració de lesivitat és la via per a recórrer un acte favorable per a l’interessat, en
aquest cas les llicèncias d’obres al carrer de Josep Pla, 14, de Roses, per causa
d’incórrer en un vici d’anul·labilitat.
5. Amb data 17 d’abril de 2012 la regidora responsable de l’àrea d’Urbanisme, Sílvia Ripoll i
Cayuela, dicta una proposta al respecte.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple del dia 23 d’abril de 2012 ha emès un
dictamen favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. PGOU – Pla general d’ordenació urbana de Roses.
Segon. Article 103 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de
27.11.1992), modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).
Tercer. Articles 21.1.l) i 22.2.k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local (BOE núm. 80, de 03.04.1985).
Quart. Articles 43 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14.07.1998).
Cinquè. Dictamen 28/11 del 27 de gener de 2011, de la Comissió Jurídica Assessora.
A proposta de la regidora de l’àrea d’Urbanisme, Sílvia Ripoll i Cayuela, s'adopta el següent
Acord
1. Declarar formalment la lesivitat per a l’interès públic dels actes administratius de
concessió de llicències d’obres atorgades per la Junta de Govern Local del 9 de juny de
2008, 9 de desembre de 2008 i 23 d’octubre de 2009, a Benalvic SL, representada per
Juan Moreno Francisco, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat a la finca del
carrer de Josep Pla, 14 de Roses (referència cadastral: 5284020), atès que la normativa
urbanística aplicable és la corresponent a la modalitat 8b(2) del PGOU de Roses, ja que
la pendent de la finca és superior al 30%, en comptes de la 8b(1) aplicada, fet que
comporta que s’infringeixin els paràmetres urbanístics d’aplicació en aquesta finca.
Per tant, s’entén que aquests actes són anul·lables, ja que incompleixen amb allò
establert en l’ordenament jurídic.
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2. Encarregar a l’advocat Jordi Batllori Nouvilas la defensa jurídica i a la procuradora dels
tribunals Rosa Boadas Viloria la representació legal de l’Ajuntament per tal que
interposin recurs davant el Jutjat contenciós administratiu de Girona en el termini màxim
de dos mesos.
3. Mantenir, com a mesura cautelar, la suspensió d’obres ordenada a la finca del carrer de
Josep Pla, 14, de Roses
4. Notificar-ho als interessats, per al seu coneixement i efectes.= Exp: 4641/05.*

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que per a les persones que no sàpiguen del lloc on estan parlant, que és
aquell solar que hi ha al darrere de la benzinera, pujant per la Gran Via en direcció cap al
centre de la vila, on hi ha una grua. Durant anys han estat excavant sobre la roca.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Sílvia Ripoll.- Només volia dir, en resum, que es tracta d’una llicència que es va donar
l’any 2008 i en base a una reclamació que van fer els veïns que van demanar una revisió, es
va iniciar aquest expedient de revisió d’ofici, però la comissió jurídica ens va dir que havíem
d’anar per l’expedient de lesivitat. Aquest és el resum d’aquesta situació que els ocupa i que
és la primera vegada que passa en aquest Ajuntament.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- En primer lloc, intervé per respondre a la senyora Sílvia Ripoll que
no és la primera vegada que passa a l’Ajuntament, es va donar un cas als anys vuitanta.
En segon lloc vol aclarir que, en aquest cas, no podem parlar d’un error dels tècnics i a
continuació demana si els poden explicar aquest expedient d’una manera planera que pugui
entendre tothom. Ja han vist que sap llegir, però els agradaria que els expliqués, d’una
manera que tothom ho entengués, exactament què vol dir tot això.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Considera que la regidora ho ha explicat d’una manera molt entenedora i per això
demana al regidor, senyor Martinez que faci les preguntes que cregui necessàries i que no li
expliqui com ha de fer-ho la regidora.
Si el regidor socialista demana a la regidora ponent que ho expliqui de manera planera,
l’alcalde li pregunta si això vol dir que ell no ho ha entès. L’alcalde li respon que si vol li
explicaran, però creu que ja ho han explicat molt clar.
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L’alcalde li demana que pregunti què no ha entès i li contestarà que, per això està el debat.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Repeteix que ja ha vist que sap llegir, perquè ho ha llegit
perfectament, a la qual cosa l’alcalde afegeix que també sap escriure, i el senyor Francisco
Martinez demana que ho expliqui d’una manera que tothom ho pugui entendre o ja li ho
explicarà ell, si de cas.
Alcalde.- Demana al regidor que no emboliquem la troca, que pregunti el que vulgui
preguntar i, si li sembla, ho explicaran més bé i ja està.
Sr. Francisco Martinez.- Explica que no és la primera vegada que hi ha una declaració de
lesivitat en aquest Ajuntament, en va haver una els anys vuitanta.
Alcalde.- Diu que és antic a la casa i en coneix més d’una.
Sr. Francisco Martinez.- Diu que no passa res perquè hi hagi una declaració de lesivitat, és
una cosa que està a l’ordenament jurídic d’aquest país. Per tant, pot passar, perquè les lleis,
moltes vegades o al cent per cent de vegades, són interpretables.
En aquest expedient de cinc toms hi ha un informe del GIS que diu exactament: “La parcel·la
que ens ocupa té una geometria bastant irregular. Aquest fet pot provocar diferents
interpretacions i entre les diferents interpretacions l’arquitecte de la casa va triar-ne una.
Això ho comenta d’acord amb l’informe del GIS que consta a l’expedient.
Continua explicant que també disposen d’un informe jurídic que els diu: “... i a les
particularitats que la zona 6 conté, es considera correcte fer la remissió d’aquesta normativa
específica per a regular el buit legal de la zona 8”. És a dir que parlem de diferents
interpretacions quant a la rasant i després d’un buit legal de la zona 8.
És a dir, que pot haver diverses interpretacions i d’aquestes interpretacions, l’Ajuntament, a
través dels seus tècnics en va agafar una, a la que es va donar la llicència i els veïns, si no
estan d’acord, tenen una altra interpretació. L’Ajuntament davant d’això i perquè no tornés a
passar o pogués tornar a passar un cas com el de Royal Marine, que ara hem de pagar,
desgraciadament, dos milions i escaig d’euros, tot i que esperen que no sigui així, però que
hi ha aquesta possibilitat. En el cas de Royal Marine hi ha diferents interpretacions que fan
plantejar-se que potser tenen raó i abans d’arribar a una situació igual, ja que no s’ha
començat a fer, declaren aquest acte de lesivitat que anirà bé a tothom. Després ja es veurà
si els projectes que per part d’aquesta empresa es van presentar eren correctes o no eren
correctes. No és res més.
Alcalde.- Després de sentir l’explicació del senyor Martinez, l’alcalde no sap si ara la gent
encara s’haurà embolicat més.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que el seu grup municipal serà més directe. Ells votaran a favor de
parar aquesta obra, perquè entenen que si no està clar si aquesta obra és legal, per
prevenir-ho, abans hi votaran a favor, perquè estan d’acord amb el tema.

RESPOSTA DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Sílvia Ripoll.- A banda de si la seva lectura ha estat bé o no ha estat bé, creu que al
final ha fet una mica de resum. És una terminologia molt jurídica i entén que és així, com ho
ha explicat.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Fa ús de la paraula i explica que l’alcalde sempre ha de tenir l’última paraula i així
està establert. Diu que va passar en aquella època abans d’aprovar el pla general del 86,
que després es va haver de tornar a aprovar en el 93. Recorda aquella nit d’aquelles cinccentes llicències abans d’aprovar el pla general i en aquella nit es va concedir una llicència a
un edifici que hi ha anant cap a Canyelles Petites, abans d’arribar-hi, i allà l’Ajuntament s’hi
va haver de gastar molts diners. S’han trobat amb el problema de Royal Marine i ara es
troben amb aquest.
Està clar i és bo que es digui que els governs que hi ha en cada moment, quan aproven una
llicència d’obres no ho fan votant si o no, per força han de votar a favor, si l’informe és
favorable i en contra si l’informe és desfavorable, perquè sinó seria prevaricar.
Aleshores, s’ha demostrat amb la conversa que ha tingut el senyor Francisco Martinez, que
són qüestions tan complicades que s’ha de ser expert no només en dret, sinó fins i tot expert
en la branca d’urbanisme.
Aquest mateix matí el secretari els ha estat explicant en junta de portaveus davant de la
senyora Magda Casamitjana, d’En Francesc Giner, de la Montse Mindan, d’En Manel
Escobar i d’ell mateix, que es tracta d’una llicència que en funció d’aquelles dades que el
projecte contenia, que eren les dimensions de la parcel·la i la pendent, la llicència estava
ben donada.
Com que hi ha uns veïns que se senten perjudicats, a mida que va parlant, va recordant que
tenen altres casos -i que són dolorosos, perquè són entre veïns, persones del poble i
persones estimades- on el veí se sent perjudicat, denuncia i demana que es revisi. S’hi va,
es fa una comprovació, tot i que l’Ajuntament no té manera de poder comprovar-ho sempre
tot i potser sí, que està mal donada. Aleshores, per resoldre aquest tema pregunta qui té la
culpa si el que ha donat la informació dolenta o el que no l’ha anat a revisar i en això estan.
Això és així, un fet complex explicat d’una manera planera en el que li és difícil de saber-se
explicar.
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L’alcalde ho repeteix així tal com el secretari els ho ha explicat en junta de portaveus.
Sr. Francisco Martinez.- També volia aclarir arran del què van comentar a la comissió
informativa és que tampoc poden parlar d’un error tècnic. Les normes s’interpreten si es
poden interpretar de diverses maneres.
Alcalde.- Diu al senyor Martinez que benvingut al club de reconèixer que normalment les
llicències mal donades no són responsabilitat política.
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.
11.- APROVAR L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER PROMOURE EL
PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
El senyor Marc Danés, com a responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta del regidor responsable de l’Àrea de Cultura relativa a l’aprovació d’un acord de
col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística de Girona i l’Ajuntament de Roses,
per al foment del català amb l'objectiu d'aconseguir que sigui la llengua vehicular i comuna
de les persones que viuen a Catalunya, amb vigència de la data de la seva aprovació fins al
dia 28/3/2017.
Antecedents
1. L’objecte de l’acord és l'acolliment lingüístic com a conjunt de recursos i activitats per a
l'aprenentatge de la llengua catalana que s'ofereix a les persones nouvingudes amb
l'objectiu d'aconseguir que sigui la llengua vehicular i comuna de les persones que viuen
a Catalunya, i una via d'inclusió social, igual com s’ha anat fent els darrers anys.
2. L’acord de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Roses per promoure el programa Voluntariat per la llengua,figura a
l’expedient.
3. En data 7 de febrer de 2012 el Tècnic Dinamitzador d’Activitats – Cultura ha informat
favorablement la present proposta.
4. A l’expedient consta la conformitat dels Serveis Jurídics de la corporació.
5. En data 24 d’abril de 2012 la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
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Fonaments de dret
-

Article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

-

Articles 303 a 311 el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

A proposta del senyor Marc Danés i Zurdo, regidor responsable de l’Àrea de Cultura, el Ple
de la Corporació adopta el següent
ACORD:
1.- Aprovar l’acord de col·laboració entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Roses per promoure el programa Voluntariat per la llengua, amb vigència de
la data de la seva aprovació fins al dia 28/3/2017.
2.- Facultar la 1a tinent d’alcalde per a la signatura de l’acord de col·laboració esmentat i
de tots els documents que resultin necessaris per a la seva execució.
3.- Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística, a Educ’art
Serveis Educatius i Culturals (empresa adjudicatària del servei d’atenció al visitant de
l’Espai Cultural la Ciutadella) i a la Direcció General de l’Administració Local, juntament
amb una còpia del conveni.
4.- Comunicar aquest acord als Departament d’Intervenció i de Gestió Tributària, a la
Biblioteca Municipal i a l’Oficina de Català de Roses per al seu coneixement i als efectes
oportuns.=EXP.748/2012*

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Abans de la lectura de la proposta pel senyor Marc Danés, l’alcalde anuncia que
aquest no és un tema d’ensenyament, sinó que és un tema de cultura, perquè
l’ensenyament lingüístic, tot i que anteriorment, en altres mandats i concretament a l’anterior,
havia estat a Ensenyament, actualment està a Cultura que és on li correspon de sempre.
Després de la lectura de la proposta, l’alcalde pregunta al regidor de Cultura, per què s’ha
de comunicar a Educ’art.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- El regidor explica que entre altres prestacions el que fem és afavorir que la
gent que s’involucra per aprendre la llengua catalana li estan afavorint que s’integri i
aprengui quin és l’entorn del nostre municipi, quines són les riqueses patrimonials i el que
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els permetem tant a la persona que està estudiant català com a la persona que fa el
voluntariat per a la llengua, és l’entrada gratuïta a la Ciutadella i al castell de la Trinitat per
tal que coneguin la història del nostre patrimoni, a banda d’altres avantatges que tenen de
moltes empreses privades. Des d’aquí s’ha d’agrair la col·laboració de molts de bars i
diferents botigues que a aquests col·laboradors també els fan un descompte.
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.

12.- PROPOSTA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE
RÈGIM DE CESSIÓ DELS ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l'aprovació del Reglament regulador de règim de cessió dels espais i/o
instal·lacions municipals.
Antecedents
1. En data 23 de novembre de 2011, mitjançant decret d’alcaldia, es resolgué iniciar
l’expedient per a la formació del Reglament regulador de règim de cessió dels espais i/o
instal·lacions municipals i constituir una Comissió d’Estudi per a la redacció de
l’avantprojecte de l’esmentat reglament regulador.
2. La Comissió d’Estudi en convocatòria del dia 24 de novembre de 2011, va acordar
sotmetre el text del Reglament, a l’aprovació inicial en el proper Ple que se celebri.
3. En data 5 de desembre de 2011, el Secretari general de l'Ajuntament emet informe sobre
el procediment legal de tramitació i aprovació d'ordenances i reglaments.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19
de desembre de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer. Articles 4.1.a) de la Llei de Bases de Règim Local i 8.1.a) de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Segon. Articles 49 i 70.2 de la Llei de Bases de Règim Local, desplegat per l’article 162 de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 60 a 66 del Reglament d’obres
d’activitats i serveis dels ens locals.
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A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1r. Aprovar inicialment el Reglament regulador de règim de cessió dels espais i/o
instal·lacions municipals
2n. Sotmetre’l a a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant un anunci que
s’haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, a un diari de difusió comarcal, en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació i en el web municipal, pel termini de 30 DIES, a comptar des de la data de
publicació de l’anunci al BOP i des de l’endemà de la recepció de la notificació,
respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular al.legacions.
3r. Notificar l’acord d’obertura del tràmit d’informació pública i audiència a les associacions
de Roses, inscrites al Registre municipal d'associacions veïnals, que puguin veure’s
interessades i/o afectades pel Reglament que es vol aprovar.
4t. En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o
al.legació, l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu (art. 65.1 del ROAS). No obstant això,
les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el BOP i no entren en vigor fins que se
n’hagi publicat íntegrament el text i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils que preveu
l’article 65.2 de la LBRL. = Exp. 4588/2011*.

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que aquest no és res més que un reglament que fins fa poc existia a
l’Ajuntament de Roses. El que s’ha fet ha estat resumir-lo i simplificar-lo per tal que no porti
complicacions. Tot venia arran d’una confrontació entre dos conceptes o dos maneres
d’entendre un determinat problema i això va provocar de fer un reglament enorme, que ha
generat una feinada enorme i que era tan complex que les discussions que ha provocat ha
acabat portant-lo als tribunals. Allò que havia de servir per pacificar, encara ha portat a
haver de resoldre qüestions d’aquestes en els tribunals.
Concreta que bàsicament es parla d’espais municipals. No estan parlant del carrer ni de les
festes, sinó dels espais municipals que gairebé pot nomenar d’una tirada: la plaça Frederic
Rahola, el teatre, el pavelló i poca cosa més. Es diu que quan hi hagi una petició, primer de
tot, qui tindrà opció a ocupar aquell espai un determinat dia i una determinada hora serà el
propi Ajuntament, després les entitats de Roses sense ànim de lucre i en cas d’empat
l’associació que sigui més activa en l’exercici d’aquella activitat.
Els altres problemes que neixen, que algú pot veure al voltant i que veiem tots són els
problemes de les barres dels bars al voltant o a socaire de les activitats organitzades per
l’Ajuntament de Roses, que és una altra història. Aleshores, segurament que en parlaran i
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en parlaran presentant en el seu dia un reglament que miraran que sigui consensuat entre
tots.
L’alcalde finalitza comentant que la proposta d’avui és per solucionar el problema que hi ha
amb els espais municipals que ha nomenat, que pot definir com a sota sostre, que
l’Ajuntament cedeix cada any i que es regula amb tot aquest reglament que es resumeix en
cinc condicions: Que siguin de Roses, que primer és l’Ajuntament i que en cas d’empat serà
el més antic en la utilització d’aquell espai en uns dies concrets.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Anuncia que el seu grup votarà en contra, perquè per l’alcalde
sembla que aquest reglament no serveix per res, és molt complicat i l’han fet de qualsevol
manera, quan no és així.
Alcalde.- Aclareix que no ha dit això, sinó que no ha conseguit les fites que tenia.
Sra. Magda Casamitjana.- Reclama l’ús de la paraula a l’alcalde i segueix dient que en van
parlar, que es va fer, es va estudiar, que no només el va fer el senyor Antoni Rodríguez
durant molt de temps i que no va portar cap mena de problema, sinó que només va ser una
mala interpretació en el moment que l’Equip de Govern anterior va dir que tothom tenia dret,
fos jove, fos gran o de qualsevol edat i tinguessin els anys que tinguessin les associacions
podien tenir la mateixa oportunitat. Continuen dient que tothom té la mateixa oportunitat i,
per tant, no s’ha de ser ni més vell ni més jove per poder-los cedir les barres dels bars. És
un únic conflicte entre l’AE ROSES i el Futbol Base. La resta de barres dels bars han
funcionat la mar de bé. El Grup Municipal Socialista insisteix que es pot fer meitat i meitat
com es va fer i que no hi ha cap problema, sinó es beneficiar una gent, uns nens o uns nois,
en un moment, en contra de molts altres nanos que no tenen res a veure.
La senyora Casamitjana insisteix que el reglament està ben fet i insisteixen que quatre dies
abans d’arribar a això no costava res dir-ho a cadascuna de les associacions, en comptes
de forçar la màquina i arribar on va arribar l’anterior Equip de Govern, circumstància que no
tenien cap gana de passar, però que van haver de passar, no per voluntat del Grup
Municipal Socialista, perquè van fer moltes reunions i no va haver manera que una
associació cedís per deixar a l’altra associació uns quants dies.
La regidora també insisteix a l’Equip de Govern, perquè sap que s’han reunit amb el Grup de
Defensa del Poble, tot i que no ho han fet amb el Grup Socialista, que no han percebut cap
mena de sintonia ni preacord en què arribar. Per tant, el document i el reglament és el que
ells defensen.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Respon que si el seu grup municipal s’ha reunit és perquè Gent del
Poble portava una proposta. Dit això, en aquest punt votaran a favor de l’aprovació del
reglament regulador de règim de cessió dels espais i/o instal·lacions municipals si hi ha un
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compromís per part de l’Equip de Govern de la creació d’una comissió formada pels grups
municipals que ho desitgin, aquest govern, els tècnics corresponents i els serveis jurídics de
l’Ajuntament per l'elaboració d’un reglament de barres. Entenen que una cosa és la cessió
dels espais a una associació per fer una activitat i una altra és que l’Ajuntament faci un acte i
concedeixi una barra.
Segueix dient que si tenim aquest compromís votarien a favor.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- De reunions per aclarir aquest tema i aquesta eterna disputa en poden haver fet
moltes, en catorze anys en van fer moltíssimes. Mai ningú del poble de Roses pot dir que ha
tingut tantes reunions amb tants regidors, amb l’alcalde i l’alcaldessa del poble de Roses.
Per tant, poden dir que el tema ve de lluny.
Assegura que el tema s’ha pacificat, han arribat a un acord, de la manera com es
distribueixen.
L’alcalde aclareix que no només no són els més antics, sinó que també són els que mouen
més volum de participants. Bàsicament en el món de l’esport, és el bàsquet, el Futbol base i
l’AE ROSES. En el món de la Cultura també passa amb unes quantes associacions: el
Teatre, el Viumúsica, l’Optimist que mentre vulguin programar activitats podran continuar
fent-ho, perquè tothom sap que la gent ha de programar d’un any per l’altre.
De la mateixa manera que fa poc una altra entitat esportiva utilitzava a precari els espais
municipals com és l’escola d’esports nàutics, bé van fer un concurs públic per tal que es
presentés qui fos i l’alcalde no sap si s’ha resolt el concurs, però s’ha presentat un sol
candidat i aquestes persones quan volen organitzar un campionat de Catalunya o d’Espanya
igual que els passa als del futbol i del bàsquet, ho han de demanar d’un any per l’altre. I si
no tenen una seguretat que l’any següent encara estan en disposició d’utilitzar aquell espai,
els dones una inestabilitat que no és bona.
Aleshores, la proposta d’avui és concretament per parlar dels espais sota cobert, el tema de
les barres que ha esmentat la senyora Casamitjana és una qüestió que no es toca. De les
barres com per a la resta de temes, es seuran i en parlaran. Aquests dies n’han parlat amb
el senyor Francisco Martinez, s’han reunit amb el senyor Josep M. Mas Blanch, amb el
senyor Manel Escobar i s’han reunit també amb el senyor Francesc Giner.
L’alcalde assegura que ho faran i ho tiraran endavant entre tots. L’única proposta és
solucionar aquest tema i agafar el compromís de crear aquesta comissió i veuran com ho
fan a Girona, com ho fan a La Garriga, com ho fan a Figueres i no hi ha invents.
Amb el senyor Manel Escobar n'han estat parlant i ha arribat un moment que s’ha de posar
ordre en tots aquests aspectes, perquè la vida es va complicant i quan més complicada és
més s’han de posar normes que siguin clares, consensuades, aprovades i tirar endavant.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
157

Sr. Francesc Giner.- Diu que si veu que hi ha aquest compromís votarien a favor.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Onze (11) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Mas Blanch,
Sílvia Useros, Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Francesc Giner, Ma.
Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Set (7) Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Martin,
Francisca Guijarro, David Beltran i Magda Casamitjana.
Abstencions: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarro i Carlos López.
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.
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GENT DEL POBLE-AM PER A FORMALITZAR LA
INCORPORACIÓ DEL MUNICIPI DE ROSES A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA
INDEPENDÈNCIA
El senyor Francesc Giner, en representació de Gent del Poble-AM, presenta la moció del
tenor literal següent:
En la sessió ordinària del Ple celebrat el dia 29 de desembre de 2011, GENT DEL POBLEAM, va presentar una moció per afegir-nos a la creació de l’Associació de Municipis per a la
Independència. Aquesta associació es va constituir el 14 de desembre de 2011; data
posterior a l’entrada de registre que Gent del Poble-AM va presentar la moció per ser inclosa
en el Ple.
Segons consta en l’acta del Ple, es va aprovar per majoria dels membres de la corporació
assistents, l’acord de la moció presentada.
Donat que en aquell moment l’Associació de Municipis per la Independència no estava
formalment constituïda i vist el contingut de l’acta de constitució de l’associació i el text dels
seus Estatuts, que s’adjunten; per poder formalitzar la incorporació a l’esmentada
associació, Gent del Poble-AM proposa al Ple Municipal, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Tercer.- Delegar en l’Alcalde president, Carles Pàramo i Ponsetí, per representar aquest
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
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Quart.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per a la
Independència domiciliada a Carrer Ciutat núm. 1, 08500 Vic, i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Explica als presents que tal com van fer l’última vegada, els
regidors que conformen el grup municipal tenen vot lliure.
Vots a favor: Tretze (13) Carles Pàramo, Montserrat Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés,
Josep Ma. Mas Blanch, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, David
Beltran, Francisca Guijarro, Imma Carrión, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Vots en contra: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarrero i Carlos López.
Abstencions: Cinc (5) Sílvia Useros, Carles Ferrer, Francisco Martinez, Magda Casamitjana i
Francisca Martín.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la moció tal
com ha estat presentada.

14.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Fa les següents intervencions:
1.- En primer lloc, volia demanar de nou, perquè ja ho han demanat altres vegades, que
quan l’Ajuntament organitza o col·labora en diferents actes culturals, socials, festius, que ens
fes arribar la informació a tots els membres de la corporació.
Per exemple, aquest passat dissabte a la presentació de la revista “Alberes” al mas Coll no
es va rebre cap comunicació i volia demanar que se’ls tingui sempre presents.
2.- Per altra banda, vol demanar si s’està estudiant la possibilitat d’oferir estudis
professionals als joves que no obtenen el graduat escolar.
Aquesta també era una de les prioritats en el nostre programa. Saben que recentment el
Consell Comarcal ha establert convenis amb l’Ajuntament de Figueres per continuar amb els
plans de qualificació professional inicial, que ja porten fent des de fa força anys a Figueres,
però en aquests moments els joves menors de vint-i-cinc anys que no obtenen el graduat
s’han de desplaçar a Figueres a continuar aquesta formació professional inicial. Els sembla
que haurien d’intentar moure o portar-ne algun cap aquí a Roses, per tal de no forçar els
alumnes a desplaçar-se a una altra localitat. Creu que això ho haurien d’estudiar i es posa a
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la seva disposició per si necessiten la col·laboració del seu grup per engegar aquests
programes.
Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions:
01.- Pregunta si s’ha legalitzat el carrussel de la plaça Catalunya. Diu que fa temps que ho
va preguntar en el ple i no se li ha respost.
02.- Vol saber què ha passat amb la bicicletada del dia 1 de maig.
03.- Diu que ha vist a diferents mitjans de comunicació que l’Agrupació Esportiva Roses es
queixa, perquè no ha rebut la subvenció del 2011. Pregunta què està passant amb aquesta
entitat. Es queixa publicament al diari Empordà que no ha rebut la subvenció del 2011.
04.- També han vist que a l’entrada de l’Ajuntament, des de fa dos dies, hi ha el exregidor,
Joan Esteve Danés, que s’està manifestant amb una pancarta que diu “Els pisos on viu
l’alcalde són il·legals, però han prescrit” Fa referència a la seva barraca que també ha
prescrit. Pregunta com és que encara no s’ha fet la resolució i s’ha tancat aquest problema.
Al senyor Carles Ferrer li sembla que hi ha una persecució política cap a aquest senyor.
Matisa que és el punt de vista que dóna el seu grup.
05.- Diu que els han arribat informacions que l’Ajuntament no ajuda al club de fans d’En
Maverick Viñales, que van sol·licitar el teatre, per veure una cursa, se’ls ha denegat i s’estan
buscant la vida en algun altre municipi fora de Roses.
06.- També han vist a la Junta de Govern del 16 de març que hi ha un contracte amb la
revista La Veu de 12.744 euros i la pregunta és si es farà amb totes les revistes locals,
perquè han vist que ara ha sortit una revista nova que es diu Roses Digital o si
exclusivament serà per a aquesta revista.
07.- En el ple passat van parlar del viatge a Solingen on hi havia un conveni amb el senyor
Thomas Spieker i veien que hi havia unes factures de 18.000 euros i ara han vist que també
hi ha una publicitat feta a Alemanya que costa 9.842 euros. Pregunta com és que no es va
fer un projecte i es va tancar tot junt.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Comenta que degut a les dificultats que ha tingut amb la
impressora, les seves notes no estan tan ordenades com voldria. Agafa les seves notes i fa
les següents intervencions:
01.- Diu que fa una felicitació a l’Equip de Govern i en especial al regidor de Serveis Públics
per la bona situació en què ha quedat el safareig i que han pogut constatar durant la Fira de
la Rosa.
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02.- Esmenta l’edifici de Casa l’Anita, que és un edifici que està promogut per rebre un
premi. Diu que el tenen allà aturat i no saben encara si hi ha projecte, si no n’hi ha i que
faran allà.
03.- De les notícies que li arriben del nou edifici de l’Ajuntament vell, sembla que els serveis
tècnics arribaran allà tal com estava previst amb l’Equip de Govern anterior, però arriba
l’estiu, allò continua i encara no està acabat.
04.- De les obres del Vial Nord saben que l’empresa que havia de fer-ho va fer fallida i
aquestes coses, desgraciadament, en aquesta època estan passant i vol saber si
s’endarrerirà molt o com està el tema.
05.- S’adreça al senyor Josep Ma. Mas Blanch per comentar-li que respecte a l’abocament
il·legal que ha comentat tantes vegades, que hi passa pel davant cada dia i cada dia el veu
allà, a la qual cosa l’alcalde diu que finalment li faran anar per veure-ho.
06.- Torna a comentar que l’estat del safareig ha estat perfecte durant aquestes festes al
voltant de la fira de la Rosa. Demana, a veure si és possible, que entre tots o a qui calgui
que el puguem dotar una mica de contingut, fer allà alguna coseta per al safareig del poble,
a banda, lògicament, de mantenir-lo sempre net.

Sra. Magda Casamitjana.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que quan governava també varen fer pràctiques curriculars amb la Universitat de
Vic i amb l’Autònoma i, per tant, diu que no es deixi de parlar amb ells i de mirar si, d’alguna
manera, també es pot fer, amb la UDG. Hi ha bastants nois i noies de Roses que hi
estudien i que, per tant, d’alguna manera deuen tenir el plec de condicions fet.
02.- S’adreça al senyor Àngel Tarrero perquè en un punt anterior s’ha oblidat de preguntarli, després de votar a favor sobre el tema del Servei Català de Trànsit i de fer la redacció del
Pla Local, un dels compromisos que adquireix l’Ajuntament és de crear un grup de
seguiment per al desenvolupament del pla amb la participació de representants polítics.
Demana que els tingui en compte i que segurament el senyor Francisco Martinez que és el
que estava en aquesta àrea i ho té més o menys controlat, hi pugui participar. També podria
participar la senyora Imma Carrión que és la regidora del Grup Socialista que porta els
temes educatius. Aquest prec és, perquè d’alguna manera els tinguin en compte, si és
possible.
03.- Ara ja fa dies que no se’n parla, però no sap exactament a quin diari es va dir que
s’havia ofert a El Bulli, o a la seva fundació, catorze indrets per poder ubicar-hi el museu.
Demana si, respecte a aquests catorze indrets, li podrien dir o fer arribar el llistat per poder
veure quins són aquests indrets que proposava l’Ajuntament.
Sr. David Beltran.- Fa les següents intervencions:
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01.- Diu que en el pas de vianants davant del restaurant l’Àncora i el Barri dels Pescadors, la
vorera no està rebaixada, demana a aquest equip de govern si és possible de rebaixar-la
fins al nivell del vial, per a la millora de la zona de vianants.
02.- Pregunta com està el tema de la certificació de les platges.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Respecte a la finca del carrer Josep Pla, diu que ha rebut alguna trucada que l’han
informat que els veïns van demanar per instància fa més d’un any que ja que s’aturaven les
obres, a veure si es podia enretirar la grua i no han rebut resposta per part de l’Ajuntament.
Demanen, com a prec, si és possible l’enretirada de la grua.
02.- En relació al projecte “Fem saltar les barreres”, vol demanar a la regidora, Sílvia Ripoll,
si s’ha fet l’estudi sobre tots els impediments que hi ha a tot el municipi per fer-lo més
accessible tal i com es va dir al ple del 28 de novembre de 2011.
03.- Després té una pregunta adreçada al regidor, senyor Ambrosio relacionada amb el tema
de la Fira de la Rosa.
-

-

-

Primer de tot el felicita pel correcte funcionament de la fira i després li vol fer unes
preguntes.
Saben que alguns firaires estaven molests, perquè saben que no tots els firaires
pagaven per igual. Uns pagaven 50 €/m2 durant tres dies amb un total de 150 € i altres
pagaven 90 €/m2 els tres dies. Pregunta si és possible que a les properes fires tothom
pagui per igual i que tots vinguin de la mateixa empresa.
Han trobat a faltar molta implicació per part dels comerços i de la gent de Roses. Creuen
que guarnir el casc antic del poble i que els comerços i la gent particular hi participés
seria molt important.
Pregunta si s’ha fet alguna campanya al respecte per implicar a la gent de Roses en
aquest projecte.

04.- Des de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Roses han considerat presentar
una moció, amb instància Registre d’Entrada número 4308, de 27 de març, per tal que els
diners que es descompten per fer vaga siguin destinats a finalitats socials de la nostra
localitat: Creu Roja, Càrites, Fadir, etc. Demanen si és viable i si tenen en compte aquesta
petició.
05.- Per acabar, demana si es tira endavant la qüestió de les parades a Santa Margarida,
per la problemàtica que hi havia amb la venda il·legal. Pregunta si això es tira endavant.
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Diu que tenia un parell de preguntes que ja han fet anteriorment
com és la bicicletada que es va dir que es faria el dia 1 de maig i no s’ha fet i el tema del vial
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nord que hi havia conflicte amb l’empresa adjudicatària i no saben com està el tema, si
acabarà bé o no acabarà bé.
01.- Després té una breu pregunta per la senyora Sílvia Useros, si els pot fer cinc cèntims de
com han anat les prescripcions escolars, si les places es podran cobrir bé. Saben que
encara s’han d’acabar de fer números, però si els poguessin fer cinc cèntims, diu que
perfecte.
02.- Després diu que voldria fer un prec sobre el Consorci Terra de Pas. El dia 31 d’octubre
de l’any passat, en un ple es va aprovar la modificació dels estatuts d’aquest Consorci. Els
estatuts havien estat aprovats el desembre de l’any 2010. Aleshores, varen demanar si ja hi
havia un pla estratègic i varen respondre que el pla estava aprovat i presentat a tots els
membres de Terra de Pas. Deien que, evidentment, hi havia uns objectius per poder-hi
treballar. Pregunta que ja que l’any 2010 l’Ajuntament hi va col·laborar en aquest Consorci
amb un ingrés de 5.049 euros aproximadament i l’any 2012 va ser d’uns 20.000 i escaig
euros, voldrien saber si s’està fent alguna cosa.
No tenen informació al respecte i a l’expedient tampoc s’ha adjuntat res en aquest any i
escaig que digui que s’hagi fet alguna actuació, si segueix vigent, si no segueix vigent, com
es treballa, si es treballa, si no es treballa. Creu recordar que uns dels objectius d’aquest
Consorci era donar a conèixer la zona turísticament i també portar gent a Roses. Creu que
també es cedia un espai municipal, perquè eren seu, si no ho té malentès i la cessió d’un
tècnic de l’Ajuntament per col·laborar-hi. Pregunta si realment tot això s’està fent o no s’està
fent, perquè ja fa un any i escaig i creuen que era un projecte que podia funcionar, però a
l’expedient ha vist que no hi ha res de nou i volia saber com està el tema.

RESPOSTES ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde.- Quant a la presentació del llibre “Alberes” avança que es confon allò que organitza
l’Ajuntament o en el que participa l’Ajuntament. L’alcalde diu que de vegades els informen
d’avui per demà i és tota una disbauxa. Les ordres que tenen a l’Alcaldia i que haurien de
tenir tots, és que quan arriba alguna cosa els ho enviïn via correu electrònic.
Concretament, la senyora Imma Carrion ha esmentat la presentació de la revista “Alberes”
sobre l’oli en el mas d’En Coll, per la qual cosa cedeix la paraula al senyor Marc Danés.
Marc Danés.- Completa la informació donada per l’alcalde.
-

Explica que els actes que s’elaboren des de l’Ajuntament o que es promouen des de
l’Ajuntament, com saben els presents, els arriben des de fa mesos per l’agenda
mensual, a través del correu electrònic i, per tant, allà hi ha el resum de totes les
activitats per al mes següent. En aquest cas, fa un parell de dies que els ha arribat
l’agenda del mes de maig i, per tant, estan informats de tots aquells actes que es fan a la
nostra vila.
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És cert que no hi havia la presentació de la revista “Alberes” perquè per diferents motius
quan l’empresa els va avisar, l’agenda del mes d’abril ja estava tirada i també és cert que
ells tenien ganes de fer una presentació. A darrera hora també els van comentar que els
faria molta il·lusió que l’alcalde i regidor de cultura formessin part de la presentació.
Aleshores, sí que varen demanar que es fes una publicitat important. Li sembla que fins i
tot es van enviar tarjetons a les diferents escoles i instituts, segons li ha dit l’empresa.
Afegeix que en actes oficials que l’Ajuntament els hagi de trametre alguna invitació com
el darrer, així com que va ser la presentació de l’exposició d’En Narcís Costa,
inaugurada ara fa un mes i tot el que van fent de manera oficial i que entenen que hi han
de ser tots els regidors com a membres del ple, sempre els fan arribar la invitació.
En el cas d’entitats que siguin empreses externes a l’Ajuntament, les que organitzen els
actes, moltes vegades, els avisen la setmana abans, perquè volen que algú hi vagi a fer
algun acte de presència o alguna xerrada, tot i que no hi haurà cap problema de rebotarho a tothom quan arribi.
Alcalde.- Passa la paraula a la senyora Sílvia Useros, per tal que contesti sobre les
preguntes fetes en relació als estudis professionals, una feta per la senyora Imma Carrión i
una altra feta per la senyora Ma. Dolors Arjona sobre les preinscripcions escolars.
Sra. Montse Mindan.- Respon en relació al conveni del Consell Comarcal en matèria
d’ensenyament.
-

Explica que el conveni del Consell Comarcal amb l’Ajuntament de Figueres ve donat pels
espais que ells ja tenen preparats per ofertar als PTTS, als PQPIS (Programes de
Qualificació Professional Inicial) etc. És veritat que els nois s’han de desplaçar, però són
nois que tenen una certa edat. De tota manera, vol dir que encara no fa ni quinze dies
que la regidora d’ensenyament es va adreçar a la senyora Mindan per poder parlar amb
el Consell Comarcal, perquè tinguessin en compte la quantitat de nens que tenen aquí i
veure si tenen alguna possibilitat. Per tant, entén que la senyora Sílvia Useros ja s’ho
està mirant, però el Consell Comarcal, amb la que està caient, si no hi ha prou nens,
entén que el que han de fer és intentar unir esforços i costos.

Alcalde.- Respecte a la pregunta que ha plantejat el senyor Carles Ferrer sobre el carrussel
de la plaça Catalunya, l’alcalde respon que fa molts anys que hi és i diu que no està dins de
les prioritats, que ja ho faran.
Diu que estan aprovant l’ocupació de via pública, estan parlant d’aquest conveni en tota
aquesta història per mirar que tothom estigui content i pugui haver les persones o les entitats
que hi estiguin interessades.
També s’ha fet la pregunta i contestaran sobre si també es posaran alguns aparells
d’aquests en el passeig de Santa Margarida. Demana al senyor Carles Ferrer que no
s’amoïni, perquè s’ha tingut quatre anys per arreglar-ho. Se sent que el senyor Ferrer diu
que l’han canviat, a la qual cosa l’alcalde respon que els taxis quan canvien de vehicle
continuen essent una llicència.
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Sr. Juan M. Fernández.- Respon la pregunta relacionada amb la bicicletada.
-

Explica que fa un mes aproximadament l’associació AROFES va demanar permís per fer
la bicicletada i per això la van incloure a l’agenda municipal. El cas és que van rebre la
instància per fer-la sis dies hàbils abans de fer la bicicletada i amb sis dies hàbils és
impossible que es pugui fer una bicicletada amb ordre. No es pot fer de cap manera. Si
alguna vegada s'havia fet, cosa que desconeix, com a regidor, ell no la farà i suposa que
cap dels que hi ha aquí. Una cosa per la que només es té sis dies per preparar-la, no es
pot fer amb seguretat, ni amb tota la paperassa jurídicament necessària, ni amb Policia
ni res. Creu que s’ha de posar una mica d’ordre i no ho han pogut fer, perquè han
presentat la instància sis dies abans.

Alcalde.- En tot cas, entén que el problema està en què constava a l’agenda, però el que
hauran de fer serà dir, als que fan l’agenda, que truquin confirmant si allò que està previst
es pot fer.
Sr. Juan M. Fernandez.- Ell mateix va trucar als organitzadors i els va preguntar si estaven
segurs que la farien i li van contestar que sí, després sembla que dubtaven una mica i quan
s’han decidit a fer-la, no l’han pogut fer, perquè és impossible. El regidor creu que la faran
dintre de quinze dies aproximadament. Li van comentar que la farien més endavant i s’ha de
reunir amb ells aquesta setmana.
Alcalde.- Ha sentit que el Grup Socialista ha traslladat la queixa de l’AE ROSES que no els
arriba l’import de la subvenció, a la qual cosa pregunta si ja han justificat totes les despeses i
tot seguit passa la paraula a la senyora Anna Jorquera.

Sra. Anna Jorquera.- Respon que aquesta associació no ha cobrat encara, però ja està tot
aprovat i cobraran la setmana que ve. El motiu, com diu l’alcalde, és que van trigar molt a
portar totes les justificacions, sinó ja haurien cobrat, com per exemple el Futbol Base o el
Club de Basquet, per posar un exemple dels clubs més grans. Diu que només és per aquest
motiu.
Alcalde.- Respon al senyor Carles Ferrer que ha fet una pregunta fora de to, com li agrada
fer i de la que respon que l’alcalde no viu en pisos il·legals, en absolut. L’alcalde creu que
una persona que ha estat regidor uns anys, hauria de saber distingir entre il·legal i fora
d’ordenació. Té perdó que no sàpiga la diferència algú que no està assegut en aquesta
taula, però es necessita mala intenció per confondre o fer confondre a la gent entre el que és
il·legal i fora d’ordenació. Aprofita per dir que l’any que ve farà quaranta anys que va
comprar el pis on viu actualment. Per tant, quan va comprar el pis tenia vint-i-quatre anys, no
era alcalde ni pensava ser-ho i amb molta il·lusió hi va anar a passar la primera nit de nuvis i
aquí ha anat vivint amb molta il·lusió.
Aleshores, l’alcalde considera greu que compari aquesta situació. I aquests pisos, que n’hi
ha trenta-sis, es van construir els anys seixanta. Així que treure aquest tema vol dir que
s’han acabat els arguments.
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El que sí que és greu és que ho faci una persona que vol vigilar constantment tot el poble,
denunciant a tothom, perquè ha denunciat també molts socialistes i adverteix al senyor
Ferrer que el dia que caigui malament, ja veurà.
Aleshores, que ara vagi defensant una obra il·legal, i que digui que és il·legal, però que ja fa
molt temps que ho va fer, és impresentable. El que seria habitual, seria tolerable o es podria
entendre en qualsevol persona que no ha estat mai a l’Ajuntament ni ha anat mai de la vida
a denunciar ningú, però en una persona que ha volgut fer d’inquisidor de tot el poble, a
dretes i esquerres, als alts i els baixos, que s’ha posat en tothom i que a ell l’enganxin que
ha fet una il·legalitat i encara no hagi enderrocat aquesta barraca de motu propi, té delicte.
En aquest cas, nosaltres no resoldrem res. Com que està a fiscalia, serà fiscalia que dirà
què hem de fer i l’Ajuntament acatarà el que sigui. Si diuen que gaudeixi de la barraca i que
hi posi un pis a sobre, endavant. Si diuen que l’enderroqui, l’haurà d’enderrocar. Diu que
amb això s’ha acabat i aquesta és la resposta a la seva pregunta.
-

Respecte al club de fans de Maverick Viñales, l’alcalde diu que ho van preguntar a un
regidor i a un altre, al de Cultura, al d’Esports i al final acaba que venen a buscar
l’alcalde per mirar de posar en situació un i l’altre.

Està molt clar que el teatre no és allò que s’hi pot anar cada quinze dies a fer el que es
vulgui, allà hi treballa gent i ocupar sempre el teatre no pot ser. I no pot ser això que cada
vegada que hi hagi un esdeveniment esportiu, uns i altres, perquè per exemple, els agrada
el tennis i són fans de no sé qui. Saben que En Maberick Viñales és una persona molt
implicada amb nosaltres, que ens l’estimem molt. De fet, no sap si cap altre esportista de
Roses ha pujat mai al balcó de l’Ajuntament a la una de la matinada, que el varen estar
esperant.
Aleshores, a aquest noi, tot el que vulgui, però si cada vegada que corre han d’obrir el teatre
als seus seguidors, no porta enlloc.
Els van oferir i els continuen oferint, si hi volen anar, l’annex del poliesportiu que és un lloc
on alguna vegada, puntualment, s’ha fet una final de copa de futbol o una final de copa
d’alguna cosa. Ells mateixos, si volen anar allà, tenen les portes obertes, només ho han de
demanar. Així se’ls hi va dir i, per tant, no és que se’ls hagi desatès, però la gent vol anar al
teatre i el teatre el tenim ocupat en moltes altres coses.
El teatre s’obre pràcticament tots els dies i el senyor Marc Danés afegeix que aquest any el
tenim ocupat 285 dies. El teatre no és el lloc on es fa tot.
-

Si el senyor que porta la revista de Roses Digital demana una subvenció, l’alcalde diu
que, lògicament l’atendran. Diu que vingui, que en parlaran. L’alcalde no veu cap
problema, “lo cortés no quita lo valiente”, que vingui que riurem, però que esperi uns
quants dies a venir.
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També ha sentit una pregunta en relació a les despeses de la promoció de les embaixades
turístiques i passa la pregunta a la senyora Mindan.
Sra. Montserrat Mindan.- Diu al senyor Carles Ferrer que li ho explicarà tot, perquè cada
vegada que li surt una factura ho pregunta. És una qüestió que ja l’ha explicada a la senyora
Francisca Guijarro i també li explicarà a ell, perquè veu que és un tema que li interessa i
n’aniran sortint.
No es tracta només del què s’havia contractat, sinó que hi ha els desplaçaments i tot el que
compet a les dietes amb un sol CM1, però la resta, com que són empreses diferents
d’Alemanya, s’han hagut d’anar contractant una per una. En tot cas, li’n sortiran d’altres
perquè n’hi ha hagut i les estan pagant ara, degut a la complexitat del pagament
internacional que ha tingut l’Ajuntament. Aquesta complexitat inclou la premsa escrita i la
ràdio a nivell internacional. Després també trobarà les despeses de marxandatge i les de
transport per als desplegables que es van fer arribar, la impressió dels desplegables i una
traducció jurada que varen pensar que era necessària, perquè s’estava traduint el contracte
dels treballadors. A més també podrà trobar les despeses derivades del “press trip” que es
va fer per la gent de Solingen. Explica que van venir unes persones a Roses que van haver
d’atendre, tot i que l’allotjament el va pagar el Patronat de Turisme Costa Brava que va
col·laborar amb nosaltres, però l’Ajuntament de Roses els va pagar el dinar d’aquests
treballadors.
Sr. Carles Ferrer.- Diu que si es contracta un servei d’organització i coordinació, com és que
no es fa tot un projecte amb tots els diners que costarà. A més, tractant amb empreses
d’Alemanya, és molt difícil fer el seguiment i control per part de l’Ajuntament.
Sra. Montserrat Mindan.- Respon que ho pot contestar ràpidament, perquè la paraula ho diu:
coordinació i organització, però no pas contractació de serveis. No és el mateix.
Alcalde.- Ha sentit com el senyor Francisco Martinez ha felicitat l’Equip de Govern pel
safareig municipal i a continuació ha fet una pregunta, concretament què en farem.
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- En nom de l’Equip de Govern dóna les gràcies per la felicitació
del safareig. Repeteix que l’acabaran d’obrir i desconeix si hi ha algun projecte i què s’hi
donarà. Repeteix que l’acabaran d’obrir, li posaran aigua i es tracta de mantenir-lo net i en
condicions. A l’actualitat són les ordres que hi ha.
-

Respecte a l’abocament il·legal que comenta el senyor Francisco Martinez, el senyor
Mas Blanch diu que no parlen del mateix lloc, perquè va anar a veure-ho abans del ple
del mes passat, a veure si hi havia un abocament i no hi havia res, va tornar-hi dimarts
passat i tampoc. Només hi ha un pilot de terra. El regidor socialista intervé per aclarir
que està aquí al costat, per la qual cosa proposa de quedar un dia i acompanyar al
senyor Mas Blanch fins el lloc on diu.
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Alcalde.- Demana que es respongui la pregunta de la senyora Casamitjana respecte als
convenis amb diferents universitats
Sr. Marc Danés.- Fa ús de la paraula per respondre la senyora Magda Casamitjana.
Com han dit, han començat a fer contactes amb diferents universitats, han començat per la
més pròxima que és la Universitat de Girona i, per tant, la que han de defensar, perquè és la
del territori. A les primeres setmanes o ja, fins i tot, parlant amb gent del departament de
Cultura de la Generalitat, havien pregat aquest interès d’arribar a acords amb altres
universitats i no només de Catalunya, sinó que a través de la Universitat de Girona arribar a
altres universitats d’arreu d’Europa. És evident que no deixaran perdre el plus de publicitat
que pot donar que una universitat estigui interessada en portar cursos aquí a Roses o pugui
desenvolupar activitats al nostre municipi i, segurament, de cares a l’any vinent, el 2013,
veuran com tot això dóna fruits i que hi haurà coses molt interessants i molt importants a
explicar.
Alcalde.- Diu al senyor Francisco Martinez que no se’l vol saltar, sinó que ja ha marcat amb
una creu la seva intervenció, se n’ha descuidat, així que tot seguit passa a contestar la
pregunta sobre la dedicació de Ca l’Anita. Explica que no ho tenen acabat ni ho tenen clar,
tenen moltes altres tasques i el primer que els interessa és posar en marxa l’Ajuntament vell
que aquesta setmana que ve li sembla que ja faran la rasa, perquè arribi el subministrament
elèctric, aleshores quan hi hagi alguna cosa ja en parlaran.
Sra. Sílvia Ripoll.- Intervé per aclarir que a Ca l’Anita hi ha tot el mobiliari que ha d’anar a
l’Ajuntament vell i que ja s’està traslladant a l’Ajuntament vell. La setmana que ve,
segurament dimecres, s’obrirà la rasa i quan ocupin l’Ajuntament vell l’altre quedarà lliure
per fer la jornada de portes obertes que volen fer.
Alcalde.- Diu que hi havia una altra pregunta sobre el vial nord i aclareix que l’empresa no
està en fallida, sinó en concurs de creditors. L’alcalde explica que l’empresa perd la garantia
i l’Ajuntament torna a treure l’obra a licitació i no han de patir, perquè estarà acabada en poc
temps, tot i que això és relatiu.
-

Respecte al pla de seguretat vial, diu que els informaran quan es comenci a redactar.

-

L’alcalde ha sentit que li han demanat una relació d’espais per poder situar un museu, a
la qual cosa respon que si algú el ve a veure proposant-li de posar un museu del Bulli a
Roses, li pot dir molts llocs. Alguns d’aquests llocs poden ser: dins de la Ciutadella, al
costat de la Ciutadella, on es fan les fires de la Festa Major; a l’antic magatzem d’En
Mas Blanch; dins del Port Pesquer; en el Port Esportiu; en el peu del Castell; a
Falconera; al rec Fondo, on hi ha el Garden Center també és un bon lloc; sobre el
mercat municipal. L’alcalde diu que ja li ha dit deu llocs i no li ha costat ni cinc minuts
donar-li totes aquestes possibles ubicacions. Es varen passejar i les altres no les
recorda, però si s’hi posés ja les trobaria.
Totes aquestes ubicacions les va trobar prou interessants. A totes aquestes ubicacions
ha d’afegir la SUF i, com a mínim, ja en farien onze. L’alcalde diu que ell és qui ha de
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triar, perquè primer ha de definir els metres quadrats que necessita. Si demana 10.000
metres quadrats en descartaran uns quants i segons el que demani en descartaran uns
altres.
Si pregunten a l’alcalde on li agradaria, respon que al lloc més cèntric del poble
Roses, que la gent per anar-hi hagi de trepitjar carrers, encara que haguessin de fer
aparcament expressament per a ells. En tot cas, en aquests moments no hi ha res
nou al respecte. Ha respost la pregunta sobre els espais que podrien donar i n’ha
onze i si s’hi posés està segur que en trobaria més.
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Afegeix que també li havia fet una proposta per a Santa Margarida i en el port pesquer
hi havia dues propostes, de manera que ja sortirien catorze ubicacions.
-

Pel que fa a la pregunta del senyor David Beltran, que s’ha interessat pel pas de
vianants al davant del restaurant de “l’Àncora”, passa la paraula a la senyora Sílvia
Ripoll, perquè informi del projecte Fem saltar les barreres o Roses sense barreres.

Sra. Sílvia Ripoll.- Manifesta que la setmana passada l’arquitecte que ha redactat el pla
d’accessibilitat el va presentar a l’alcalde i a ella. Només han tingut el temps just de fullejarlo una mica, però de seguida que el tinguin a punt el presentaran i els l’ensenyaran.
L’arquitecte ha fet un estudi de les zones on hi ha accés, com per exemple: les escoles, el
CAR, els cinemes i ha fet un estudi de tots els problemes que hi poden haver al voltant per
accedir. En tot cas, el tenen en mà i de seguida l’ensenyaran i els el faran conèixer.
Alcalde.- A l’explicació de la senyora Sílvia Ripoll afegeix que aquest pas de vianants que ha
esmentat el senyor David Beltran està dins d’aquest pla que serà llarg, perquè després s’ha
de redactar i puntualitza que estan prioritzant les entrades de les escoles. Li sembla que ja
s’ha actuat força al voltant del Centre Escolar Empordà, de l’escola dels Grecs i estan
prioritzant precisament els llocs de les escoles.
Tot seguit cedeix la paraula al senyor Carlos López per tal que informi sobre la certificació
de platges.
Sr. Carlos López.- En relació a la certificació de platges, el passat mes de maig van passar
l’auditoria de l’entitat acreditadora corresponent i els resultats que van obtenir van ser
favorables, ja que els objectius que es varen marcar des de l’Ajuntament en política
medioambiental a les platges per l’any 2011 els varen complir tots o gairebé tots. Per tant,
han passat aquest any i ja estan treballant de cares a l’any que ve, per tornar a tenir aquesta
certificació que any rere any es fa una valoració amb l’auditoria següent i es dedueix si s’han
complert o no.
Aprofitant que s’ha parlat dels convenis amb les universitats, informa que àrea de Medi
Ambient va fer un conveni amb un estudiant en pràctiques de Ciències Ambientals, o
d’alguna carrera d’aquest tipus i aquest precisament els va ajudar molt amb tot el tema de la
recopilació de dades que van haver de fer per tal de poder passar aquesta auditoria.
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Alcalde.- Passa la paraula al senyor Ambrosio Martinez per tal que respongui a la felicitació
que li han adreçat per la Festa de la Rosa.
Sr. Ambrosio Martinez.- Agraeix la felicitació per la Fira de la Rosa del senyor Francesc
Martinez i creu que ha estat un encert. Li han comentat que hi havia alguns paradistes
molests perquè uns pagaven una quantitat i altres pagaven una altra. Al respecte pot
informar que hi ha una associació que és AFITER que és la que administra, dóna els llocs i
es preocupa de l’organització de la fira d’artesania. Considera que ho administren i
gestionen molt bé.
Li diuen que uns paguen 150 €/m2 i uns altres paguen 90 €/m2, però no és cert que sigui
així. Es paga per parades, diferents quantitats segons siguin d’alimentació o bijuteria i per
metres lineals. Els presents poden estar tranquils que s’administra molt bé i no hi ha només
dues quotes, sinó que, per exemple, hi ha una per alimentació, una altra per bijuteria,
després hi ha alimentació i bijuteria que porten tallers i també són diferents quotes. Si vol
més informació, AFITER li pot explicar tot el que necessiti saber. Assegura que tot el que
recull AFITER ho reverteix en animacions.
Tot queda molt ben plasmat en un llibre d’actes quan es fan reunions i si necessita més
informació l’associació li podrà facilitar sense cap problema.
Sr. Francesc Giner.- Intervé per comentar que va parlar amb firaires i li van donar aquesta
informació. Per cert, l’empresa organitzadora AFITER era la més barata, segons ells.
Després hi havia una altra empresa que es diu PEGASUS que és la més cara. Aquesta és la
informació que li ha arribat.
Alcalde.- Recorda al senyor Ambrosio Martinez la seva pregunta sobre una més implicació
de la gent del poble.
Sr. Ambrosio Martinez.- Torna a fer ús de la paraula per explicar que AFITER és una
associació que porta tot el pes de l’organització i l’Ajuntament sempre ha considerat que
havien de pagar menys que les demés. Això no és ara, sinó sempre. No només és a Roses,
sinó que és a tot arreu. On hi ha una associació que es preocupa, es cuida i ha de passar
moltes hores muntant-ho i desmuntant-ho, se’ls ha de compensar d’alguna manera. Hi ha
més de dos preus i posa l’exemple d’una parada que tingui venda i taller, per exemple té una
altra quota.
Alcalde.- Quant a l’implicació de la gent del poble, l’alcalde comenta que aquesta fira va
quedar prou bé. S’ha dit que era la primera fira, però l’haurien d’haver nomenat com a fira
menys 1 o fira zero, perquè era una prova i tots n’havíem d’aprendre, els regidors, l’equip de
govern, l’oposició i el mateix poble.
-

Ara la gent entén quin era el missatge de la fira i ara sí que poden sortir a demanar
implicació. Només vol fer una pinzellada de color per explicar que ha demanat al florista
que els subministra les plantes que ompli de geranis el balcó de l’alcaldia, només per
començar a animar el poble.
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Alcalde.- Recorda que han preguntat sobre una petició de la gent que va fer vaga, si els
seus diners els podrien destinar a una finalitat concreta.
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que va entrar una instància presentada per CCOO, que és
veritat que van trigar a contestar. Pel que sap, altres vegades havien demanat el mateix i no
se’ls havia respost, i en aquest cas, se’ls diu que aquesta quantitat de diners correspon al
Capítol I i que no poden destinar-los al que vulguin, sinó que s’hauria de prendre una decisió
d’una modificació de crèdit. En tot cas, també se’ls diu que per a les associacions hi ha unes
subvencions que ja atorga l’Ajuntament i que la subvenció ve molt marcada per la llei de
subvencions. Ve marcada per un projecte, per una presentació de facturació, per una
justificació, etc, etc.
Sr. Francesc Giner.- Pregunta si pot contestar, a la qual cosa l’alcalde respon negativament i
sembla que hi ha algú del Grup Municipal Socialista que mostra la seva disconformitat per la
qual cosa l’alcalde, en to distés diu : “Doncs, no pot ser, no vol que parlis”.
Alcalde.- Diu que hi ha una altra pregunta que han fet sobre les parades de Sta. Margarida,
les parades de “top manta” i tot seguit passa la paraula al senyor Àngel Tarrero.
Àngel Tarrero.- Informa que aquesta setmana passada han mantingut una reunió a la Sala
de Trofeus, a la qual hi va assistir el delegat d’interior de la Generalitat, l’alcalde, l’intendent
de Mossos d’Esquadra de Girona, el cap del ABP (Àrea Bàsica Policial) de Roses i Policia
Local per veure que pensavem fer aquest estiu en el passeig Martítim respecte al “top
manta”.
Dintre del pla d’usos hi ha la possibilitat de posar una sèrie de parades lineals per ocupar
aquest espai que normalment estan utilitzant els manteros. En principi, veurà si tenim la
possibilitat de preparar-ho, fer-ho aquest any o externalitzar-ho amb alguna empresa que
pugui fer l’actuació de muntar aquestes paradetes al llarg del passeig Martítim, per evitar
tots els problemes d’aquests darrers anys amb el “top manta” que han patit al llarg de tots
els estius.
Alcalde.- Diu que hi ha la qüestió de la bicicletada que ja li han contestat i del vial nord que
també li han explicat. A continuació demana a la senyora Sílvia Useros que respongui la
intervenció relacionada amb les preinscripcions escolars.
Sra. Sílvia Useros.- Diu que en quant al procés de preinscripció del 2on cicle d’educació
infantil i de l’ensenyament obligatori, que és primària i ESO, és competència del
departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Informa que l’Ajuntament té un
conveni amb la Generalitat quant a la creació de l’oficina municipal d’escolarització que és
l’OME (Oficina Escolar d’Escolarització), que col·labora amb el departament d’Ensenyament
de la Generalitat en el procés de preinscripció. Dins del termini de les preescripcions per al
curs 2012-2013 que s’ha presentat aquí a l’OME han estat un total de 82 i fora de termini
fins a la data hi ha hagut 9 preinscripcions. Diu que la llar d’infants oferirà dos P0, cinc P1 i
sis P2 de cara al 2012-2013 i en breu, aquesta setmana, tindran comissió amb l’inspector
per acabar de decidir els números.
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Alcalde.- Finalment l’última pregunta que s’ha fet sobre el Consorci Terra de Pas, demana
que la respongui la senyora Montse Mindan.
Sra. Montse Mindan.- Explica que l’expedient del Consorci Terra de Pas no està ubicat aquí,
sinó que està ubicat a l’Ajuntament de Vilajuïga. En tot cas no hi ha seu, en tot cas Roses
s’ofereix per fer les assemblees de Terra de Pas, que en breu en tindrem una i a Llançà fan
les comissions executives.
El pressupost de l’any passat va ser de 20.000 euros. L’oferta era d’un euro per habitant, era
el que hi havia pactat i aquest any s’ha rebaixat en el benentès que els ajuntaments més
grans han fet una aportació una mica menor i tots els ajuntaments petits han aportat una
mica més del què aportaven, precisament perquè tenen ganes i volien continuar amb el
projecte.
Del pla d’actuació que se’ls va fer i que se’ls va presentar es va escollir en primer lloc fer la
pàgina web amb terra de pas. Primer, la creació del logo, després crear la pàgina web que
és el que estan fent actualment. La confecció de la pàgina web va sortir a concurs, es van
presentar tres empreses, es va escollir l’empresa més avantatjosa i aquesta setmana
passada i aquesta estan venint a l’oficina de Turisme per recollir tota la informació
necessària i publicar-la.
El dia que vulguin poden recuperar totes les carpetes que es va guardant per explicar-los els
resultats de les reunions.
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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