ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA
VINT-I-SET D’ABRIL DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 27 d’abril de dos mil dotze.
Quan són les 14:05 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió extraordinària i urgent d’acord amb la
convocatòria que s’ha repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Primer tinent d'alcalde
Sr.
Manel Escobar Yegua
Segon tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela
Tercer tinent d’alcalde
Sr.
Ángel Tarrero González
Quart tinent d’alcalde
Sr.
Marc Danés i Zurdo
Cinquè tinent d’alcalde
Sr.
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sisè tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Useros i Moyano
Setè tinent d’alcalde
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
Regidor
Sra. Anna Jorquera i Navarro
Regidora
Sr.
Carlos López Expósito
Regidor
Sra. Magda Casamitjana Aguilà
Regidora
Sr.
Carles Ferrer Casademont
Regidor
Sra. Imma Carrion Ferrer
Regidora
Sr.
Francisco Martínez Pérez
Regidor
Sr.
David Beltran Blanco
Regidor
Sra. Francisca Martín Mendoza
Regidora
Sr.
Francesc Giner i Ballesta
Regidor
Sra. Ma. Àngels Arjona Crusellas
Regidora
S’incorporen a la sessió:
Sr. Ambrosio Martínez i Olivares

Regidor, en el punt núm. 2 de l’ordre del
dia, quan són les 14:08 hores.

Són absents havent excusat la seva absència:
Sra. Francisca Guijarro Muñoz

Regidora

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

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
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.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DEL
EXTRAORDINARI I URGENT DEL DIA VINT-I-SET D’ABRIL DE DOS MIL DOTZE

PLE

El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Ratificació de la urgència de la convocatòria d’aquest Ple.
Antecedents
1. Davant l’imminent aprovació de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, la situació econòmica i l’actual conjuntura demana una ràpida
modificació del pressupost per tal d’atendre les despeses inajornables.
2. D’altra banda i seguint les recomanacions de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i
la Federació Catalana de Municipis (FMC) és recomanable que les entitats locals aprovin
la liquidació de l’exercici 2011 i, en el cas que se’n desprengui un romanent positiu,
procedeixin a aplicar-lo a les finalitats que considerin convenients abans de l’entrada en
vigor d’aquesta norma, és dir, abans de dimecres 2 de maig, ja que altrament, segons
una interpretació rigorosa de l’article 32, no en podran disposar per a cap altra finalitat
que no sigui la reducció del deute net.
3. En tot cas a partir de l’entrada en vigor de la llei s’haurà d’avaluar quin és el seu abast
real i les possibles interpretacions que se’n pugin fer.
4. Pels motius, exposats anteriorment, es demana la ratificació de la celebració d’aquest
Ple extraordinari.
Fonaments de dret
Primer.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Segon.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Text refós de la llei municipal i de règim
local.
Tercer.- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les Entitats Locals.
Proposta de Resolució
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la Corporació, proposa al Ple
l’adopció del següent:
ACORD
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1. Ratificació de la urgència de la celebració d’aquest Ple, pels motius a dalt esmentats*
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que aquest és un ple extraordinari i urgent que ha convocat aquest mateix
matí, atesa la urgència per prendre un acord pel que fa a la distribució d’un concepte que
podríem dir romanent o superàvit. És un concepte indefinit que emana d’una instrucció que
l’Estat Espanyol ha rebut de la Comunitat Europea i que es va acabar d’aprovar en el Senat
ahir o abans d’ahir i que implica que els ajuntaments a partir de l '1 de maig o del 30, perquè
no saben exactament quan sortirà publicada aquesta llei en el BOE, totes les corporacions
locals que vol dir els ajuntaments, consells comarcals i també diputacions, perden la
capacitat de distribuir lliurament els resultats de l’exercici anterior. A partir d’aquest moment
la llei diu que qualsevol romanent s’ha d’aplicar a amortitzar deute.
Es dóna la paradoxa que un Ajuntament com el de Roses que estem dins dels límits i que
gràcies a la bona gestió hi ha romanents, resulta que, entre cometes, sortim perjudicats en
els diners, tot i que continuen essent nostres. Una cosa és deure menys i l’altra és disposar
de diners. Els diners no els perdríem en cap cas, però perdríem una cosa fonamental que és
la llibertat com a electes del poble de Roses a decidir com els distribuïm.
L’alcalde diu que passa la paraula al regidor i tinent d’alcalde d’Hisenda, senyor Manel
Escobar, perquè faci la proposta i comenta que també ha estat explicant les circumstàncies i
tot plegat en la Junta de Portaveus que ha convocat.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, l’alcalde demana als regidors que es
manifestin si aproven la urgència del ple. Pregunta als presents si cal votació.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Reitera igual que ja ha manifestat en Junta de Portaveus que els
estava bé i que estaven d’acord en la celebració d’aquest ple extraordinari i urgent.
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.

02.- PROPOSTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DEL PRESSUPOST
PER A L’EXERCICI 2012
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora el senyor Ambrosio Martinez Olivares, quan són
les 14:08 hores.
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea de Serveis Econòmics, presenta la proposta
d’acord del tenor literal següent:
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Identificació de l’expedient
Proposta del Segon Tinent d’Alcalde i regidor d'Economia i Hisenda, per tal que s’aprovi la
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost per a l’exercici 2012.
Antecedents
1. Resolució de l’alcaldia de data 27d’abril de 2012 on s’acorda que des del departament
d’Intervenció es procedeixi a l’elaboració de l’expedient de la Modificació de Crèdit 3/11,
d'un import total de 3.216.766,39 € per atendre despeses que no poden demorar-se fins
a l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o l’existent és insuficient.
2. Informe de l’Interventor municipal de data 27 d'abril de 2012.
Fonaments de dret
Primer. Articles 177 i 181 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
LRHL.
Segon. Articles 43 i 44 del RD 500/1990.
Tercer. Article 7 de les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2012.
Quart. Les modificacions proposades no es troben subjectes a les limitacions dels articles 41
del RD 500/90 i 180 del RDL 2/2004.
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor d'Economia i Hisenda, el Ple de la Corporació
l’adopta el següent

ACORD:
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit formada pels següents apartats:

A) SUPLEMENTS DE CRÈDIT DE PARTIDES DE DESPESES CORRENTS:

Aplicació
pressupostària
12.20.9201.22200
12.20.9201.22203
12.20.9200.22690
12.40.3360.22690
12.61.2300.22690
12.63.3380.22690

Denominació

Consum telefonia
Comunicacions Informàtiques
Despese diverses Serv.Grals.
Despeses diverses cultura i patrim.
Despeses diverses Benestar Soc.
Despeses diverses Festes

Consig.
Pressup.
abans MC 3
91.500,00
16.000,00
43.950,00
160.000,00
18.000,00
195.000,00

Import
MC 3
8.500,00
4.500,00
30.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00

Consig.
Pressup.
després MC3
100.000,00
20.500,00
73.950,00
185.000,00
48.000,00
225.000,00
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12.70.4320.22690
12.71.4330.22690
12.80.1340.22690
12.50.1500.22706
12.10.9130.22709
12.61.2310.22709
12.20.9121.23001
12.52.1720.46500

Despeses diverses Turisme
Despeses diverses Promoció Econ.
Despeses diverses Protecció civil
Estudis i treballs tècnics Urbanisme
Contractes comunicació i premsa
Contractes serveis socials
Assistències òrgans de govern
Consell Com.Conv.animals aband.
TOTAL

82.000,00
8.400,00
2.500,00
35.000,00
32.500,00
28.000,00
231.200,00
9.500,00

40.000,00
20.000,00
6.800,00
60.000,00
30.000,00
9.600,00
16.000,00
100,00
310.500,00

122.000,00
28.400,00
9.300,00
95.000,00
62.500,00
37.600,00
247.200,00
9.600,00

B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT DE PARTIDES DE DESPESES DE CAPITAL:

Aplicació
pressupostària

Denominació

12.50.1510.61200 Inversió ús gral.
Urbanisme
Liquidació obra Mas
Buscà
12.51.1550.61200 Inversió ús gral.
Vies Públiques
Reposició i millora
vies públiques
TOTAL

Consig.
pressup.
abans MC 3
1.625.000,00

Import
projecte

Import
MC 3

Consig.
Pressup.
després MC3
324.000,00 1.949.000,00

324.000,00
90.000,00

100.000,00

190.000,00

100.000,00
424.000,00

424.000,00

C) CRÈDITS EXTRAORDINARIS DE PARTIDES DE DESPESES DE CAPITAL:
Aplicació
pressupostària

Denominació

12.20.1510.61000 Inversió
general terrenys

Consig.
pressup.
abans MC3
ús
0,00

Adquisició
de
finques
12.51.3420.63200 Inversió
edificis
Instal.esportives
Part ampliació bar
camp
futbol
Vinyassa
12.51.3350.63300 Inversió
equipaments

Import
projecte

Import MC3

Consig.
Pressup.
després MC3
2.440.866,39 2.440.866,39

2.440.866,39
0,00

21.400,00

21.400,00

20.000,00

20.000,00

21.400,00

0,00
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Teatre
Porta corredissa
entrada Teatre
TOTAL

20.000,00
0,00

2.482.266,39

2.482.266,39

2.482.266,39

A + B + C = 310.500,00 + 424.000,00 + 2.482.266,39 = 3.216.766,39 euros.
El finançament s’obté de:
E) ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA NO AFECTAT I DISPONIBLE:
Aplicació
pressupostària

Nom

Import
3.216.766,39

12.87000

Romanent de Tresoreria per a despeses generals.
TOTAL

3.216.766,39

3. Exposar al públic el present expedient de modificació de crèdit pel termini de quinze dies
hàbils mitjançant anunci en el BOP, durant els quals els interessats podran examinar i
presentar reclamacions. Si en l’esmentat període no s’haguessin presentat reclamacions,
es considerarà definitivament aprovat, i en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un
mes per a resoldre-les, i es publicaran al BOP les consignacions per capítols del
pressupost vigent amb aquesta modificació inclosa.
4. Comunicar aquest acord als departaments afectats pel seu coneixement i efectes
oportuns.” Exp. 1804/2012

PRIMER TORN DE PARAULA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Dóna les gràcies per convocar els portaveus, si més no, no pas
per notificar el que creuen que se’ls havia de dir, sinó exactament en què es gastaran els
diners i allà on els posaran. Els hauria agradat donar-los alguna idea, però dóna les gràcies
per explicar-los què passa amb aquest romanent de crèdit.
Diu que ha pogut parlar amb els companys molt poca estona, però ells entenen que d’alguna
manera l’alcalde governa i, per tant, com ho entén ella, han de destinar aquests diners a les
seves prioritats. La senyora Casamitjana creu que això és una oportunitat com van tenir el
Grup Municipal Socialista amb el tema del Pla Zapatero, que de cop i volta els van dir “aquí
teniu aquests diners” i, per tant, heu de buscar ràpidament algunes inversions. Amb sis
mesos s’havia de fer el projecte i, per tant, es posen a la seva pell, perquè entenen que
col·locar els diners a corre-cuita és complicat.
Tot i així hi ha alguna cosa pel mas Buscà. Per aquí ha vist que hi ha algunes despeses en
algunes de les diferents àrees de l’Ajuntament i també s’ha fixat en aquests dos milions i mig
d’euros.
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Vol fer una petita aportació, que en tot cas faran per escrit. A corre-cuita cadascun dels
membres del Grup Socialista ha dit que és el que li agradaria.
No només hi ha el Pla especial del PEU8. A la Ronda Nord no li aniria malament de posar-hi
algun diner.
El mas Oliva creu que ja necessita una inversió. Hi ha un projecte, un dibuix ja fet sobre la
taula i, per tant, aniria molt bé fer-ho d’una vegada, ja que el Grup Socialista no ho va ni
començar.
També han insistit reiteradament al senyor Tarrero que volen una nova seu de la Policia
Municipal i no estaria malament, si més no, encara que fos fer el projecte o invertir-hi algun
diner.
L’arxiu municipal tampoc no té partida i pregunta per què no el pàrquing que hi tenien un
milió d’euros reservat i ara no hi és. Posant-se a filosofar, pregunta per què no començar a
construir el Montserrat Vayreda i després la Generalitat ja retornarà els diners.
Pregunta per què no es fa d’una vegada el càmping Bahia, una reurbanització com cal. Per
què no el Barri de Pescadors, tot i que no han pogut mirar si el Barri de Pescadors estava en
el Pla Plurianual. Segueix preguntant per què no l’Olivar Gran. Pregunta per què no la zona
verda d’En Martí Bagué al davant del mas de les Figueres. Per què no la rotonda de la Gran
Via i la rotonda de la Quana. Per tant, el Grup Municipal Socialista entenen la situació en
què estan i no votaran en contra. Diu que només faltaria, però tampoc volen votar a favor,
perquè no saben exactament on aniran aquests diners i s’abstindran.
Quan pugui els farà passar la relació que el seu Grup Municipal creu que era prioritària per
fer inversions. Tampoc entenen si és el Partit Popular de l’Estat Espanyol que obliga,
d’alguna manera, a eixugar deute, doncs el Partit Popular d’aquí creu que no. És veritat que
per molt que sigui a tota Europa i que, per tant, la culpa sigui de tots els socialistes que
estem en aquesta situació, doncs ara no és culpa nostra i aquests diners ens obliguen a
posar-los dins d’un romanent que creuen, com creu l’alcalde, que és absolutament
injustificat. Creuen que si els diners són nostres, els diners els han de gastar la gent de
Roses, en allò que pugui beneficiar i donar un cop de mà al municipi, perquè estem en una
època de crisi.
Si es poguessin donar obres perquè la gent de Roses pugui treballar, endavant. També
demanen que totes les obres que es facin amb aquests diners siguin adjudicades com van
fer ells a la construcció, a la pavimentació o a la millora del municipi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Considera que la senyora Magda Casamitjana ja s’ha explicat molt bé i
ja ha dit gairebé tot el que havia de dir, però vol afegir que a l’hora de realitzar aquesta
inversió per l’adquisició de finques els agradaria poder donar l’opinió, estar al corrent i en
certa manera poder participar a l’hora de poder invertir aquests diners.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- Intervé per manifestar que en principi no pensava dir res, però com
que la senyora Casamitjana ha fet aquesta intervenció, respon que el projecte de l’Equip de
Govern ja posa les inversions que volien. Diu a la senyora Casamitjana que hi ha moltes
d’aquestes que ja estan allà, però no és el moment que ens trobem ara.
Respon a la senyora Casamitjana que ha dit que del mas Oliva hi ha un projecte, però no és
així, sinó que hi ha un dibuix, però no hi ha projecte i l’hauríem de demanar.
Moltes coses de les que diu, com ara la zona d’En Martí Bagué, que l’actual Equip de
Govern també hi estava d’acord, evidentment, però s’ha de fer tot el procés d’expropiació.
No val a sortir i voler fer una carta als Reis, perquè les coses tenen un procés.
Tampoc es pot licitar a una persona de Roses, segons el projecte i la quantia que sigui. Els
petits els estan fent, tot el que es pot es dóna a la gent de Roses i ho fan des que han
començat a governar i després segons el tipus de projecte haurà de ser un concurs públic
obert a tothom i com mana la llei. En tot cas pensava que aquest no era el moment de dir tot
això, però agraeix totes les aportacions.
El pressupost de l’Equip de Govern marcava -o que la rectifiqui el senyor Manel Escobarquins eren els objectius. El que ha passat és que si ho tenien a romanents, per no deixar-ho
a romanents havien de moure-ho de lloc, perquè sinó no en podrien fer ús i hauria d’anar a
amortitzar un crèdit.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Explica que el marge de maniobra que tenen ara continua essent el
mateix, però s’han vist obligats amb aquest romanent de tresoreria a destinar-ho a unes
partides, a incrementar les partides de despesa corrent i a identificar-se una mica amb el
que serà en un futur l'increment de les partides d’inversions i quines són les inversions que
volen portar a terme. De moment, està tot obert i està convençut que moltes de les finques
que ha esmentat la senyora Casamitjana ja formen part del nostre pla d’inversions de futur.
No volia parlar de política general, perquè és una realitat que es veuen marcats per la
política a nivell europeu. El Partit Popular a nivell estatal no governa fa vuit anys, sinó que
governa fa tres mesos i han dit quines són les mesures econòmiques que s’han d’aportar.
No sap si tenen la culpa o no, però qui governava abans a Espanya era el Partit Socialista,
només volia dir això.

SEGON TORN DE PARAULA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Diu a la senyora Montse Mindan que ha utilitzat exactament les
mateixes frases que va utilitzar en el temps del president Zapatero. La senyora Casamitjana
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estava segura que li contestaria i proposa a la senyora Mindan que miri l’acta i les mateixes
paraules que la senyora Casamitjana acaba de dir són les mateixes que Convergència i
Unió va pronunciar quan l’anterior l’Equip de Govern va fer els plans Zapatero. Per tant,
diuen que en aquest cas, el Grup Municipal Socialista es posa a la pell de l’actual Equip de
Govern, aguantaran perfectament i no voten en contra com van fer Convergència i Unió,
sinó que aposten perquè ara facin el que toca. Tot el que han dit és exactament el mateix
que van dir l’atre dia. Insisteixen què saben perfectament què s’ha de licitar i què no. Per
tant, l’anterior Equip de Govern presidit per ella també va donar a la gent de Roses i als
constructors que van poder i aquí al costat tenen un cas d’obra pública. Ja que poden i que
era tan fàcil abans, segur que també és molt fàcil ara.
Continua dient que tota la tirallonga de coses que han fet les han pogut fer només amb mitja
hora, perquè tot just s’han pogut trobar ara i cadascú ha dit què li faria il·lusió tirar endavant.
És veritat que el projecte del mas Oliva és només un dibuix, però per alguna cosa es
comença i, per tant, pensa que es pot fer. Tenen quatre arquitectes i entre quatre arquitectes
es pot fer tranquil·lament.
La senyora Casamitjana no sap quina pressa tenen a executar. En el Pla Zapatero tenien un
marge, però li sembla que en aquestes no tenen l’obligació de dir la data de l’execució, sinó
que tenen uns diners reservats.
Respon al senyor Manel Escobar que el marge de maniobra és escàs, això ja ho ha dit.
Recorda al senyor Manel Escobar que el regidor estava governant amb l’anterior Equip de
govern quan van passar el Pla Zapatero. Ho entenen perfectament, però els hauria agradat,
d’alguna manera, -i entenen la pressa- que els haguessin dit que la qüestió del càmping
Bahia la tenen gairebé coll avall. Han parlat amb Incàsol i tenen moltes ganes de tirar-ho
endavant i, per tant, aquesta és la primera prioritat.
Entenen quina és la situació i per això no li voten en contra, sinó que s’abstindran, però
entenent el que hi ha.

RESPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- En primer lloc, diu a la senyora Casamitjana que si va dir això, ara
ha afegit agrair la col·laboració del Grup Municipal Socialista i en segon lloc entén que no és
el mateix. El Pla Zapatero eren uns diners que es destinaven només a una activitat i a una
actuació i un pot estar d’acord que uns diners es destinin a allò o no. Aquí els estem
modificant de lloc, perquè ens obliguen a fer-ho. No es tracta que després decidim sobre
aquests diners, sinó que estem obligats a moure’ls de partida. Si no s’equivoca, no creu que
sigui exactament el mateix, no estan decidint el que faran o el que deixaran de fer. Per tant,
la votació és diferent. Ja que la senyora Casamitjana parla de paraules exactes, la senyora
Mindan diu que li va demanar en un ple si el projecte del mas Oliva estava fet i va dir que sí,
consta en acta, així que li diu que no tirin tan enrere. Poden mirar les paraules que hagi dit
cadascú. La senyora Casamitjana vol tirar enrera, però la senyora Mindan entén que no és
la mateixa situació.
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Sra. Casamitjana.- Demana novament la paraula per al·lusions, a la qual cosa l’alcalde
considera que la senyora Mindan ha respost, no ha fet cap al·lusió. Una al·lusió és una
al·lusió i si la senyora mindan respon a la senyora Casamitjana, no és una al·lusió.
Lògicament tot el que ha respost a la senyora Casamitjana, li ha respost a ella.
Resulta que la senyora Casamitjana vol respondre a una cosa que la senyora Mindan ha dit
que la senyora Casamitjana havia dit.
Alcalde.- Creu que això que planteja la senyora Casamitjana és una discussió inútil, que es
podria perllongar.
Sra. Casamitjana.- Considera que no ve d’aquí, és un ple extraordinari.
Alcalde.- Respon que no es tracta si ve o no ve, ni del temps. Es tracta d’una qüestió
d’ordre. L’alcalde diu que això no és una al·lusió, si li demana la paraula per una altra cosa
sí, però no per al·lusions i dóna la paraula a la senyora Casamitjana. L’alcalde ha volgut
deixar clar que no era per al·lusions, perquè era un debat entre la senyora Casamitjana i la
senyora Mindan. Una al·lusió és quan, per exemple parlen dues persones i anomenen una
altra.

TERCER TORN DE PARAULA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Vol puntualitzar, adreçant-se a la senyora Mindan, que no era per
un sol projecte i que, per tant, els Plans Zapatero els van caure sobre la taula igual que ara a
corre-cuita i van agafar tots aquells projectes que ja estaven fets com és el soterrament de
contenidors per executar-los, d’una obra que ja havien fet.
La senyora Casamitjana diu que el Pla Zapatero estava fet per l’Equip de Govern de
Convergència i Unió, a la qual cosa l’alcalde diu que un pla sí, però no una obra.
La regidora aclareix que van fer una obra de projectes fets per l’Equip de Govern de CiU i el
senyor Pàramo diu que no era de projectes, sinó de plans, perquè cada cosa té el seu nom.
La senyora Casamitjana segueix dient que van utilitzar tot allò que podia ser pel bé públic i,
per tant, no era per una sola obra, sinó per totes aquelles que poguessin justificar abans de
sis mesos. Per tant, les que van tenir més pressa eren les que ja estaven fetes i després la
de la Casa de l’Anita que van fer a corre-cuita. Era un projecte d’un milió i escaig d’euros,
per destinar-ho a un sol lloc.
Per tant, de la mateixa manera que l’Equip de Govern anterior va triar plans Zapatero,
l’actual Equip de Govern tria on posar o canviar els diners d’un lloc a l’altre.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA

117

Alcalde.- Fa ús de la paraula com a president d’aquest ple. Europa els obliga i demana a la
senyora Casamitjana que no digui en nom dels socialistes que ells ja no tenen res a veure
amb aquesta mesura. Aquesta mesura és conseqüència d’uns governs en què el Partit
Socialista ja ha estat implicat fins el coll. Per tant, és una normativa que baixa d’Europa i, per
tant, aquesta normativa obliga a aquest govern espanyol a dictar i a passar al Congrés i al
Senat una norma a la que alguns hi voten a favor i altres hi voten en contra, però en tot cas
és una situació provocada per uns governs que potser no han funcionat prou bé. La
diferència amb el Pla Zapatero és que el regidor d’Hisenda, l’interventor i el secretari i alguns
que hi han pogut treballar és que a les vuit del matí no estava fet i hi ha hagut de treballar
fins ara. Per tant, ja no es tracta de si van tenir un mes, tot i que l’alcalde creu que van tenir
un any per poder fer el pla i executar-lo. L’alcalde diu que l’Equip de Govern ho ha fet avui
mateix, des de les vuit del matí fins ara, que són sis hores.
L’alcalde repeteix les paraules de la senyora Mindan que ha dit que l’única cosa que fan és
treure-la comptablement d’una partida que és la de romanents i la passen a una altra que és
la que queda a disposició del govern amb les aportacions que hi vulguin fer tant el senyor
Francesc Giner com la senyora Magda Casamitjana, per veure què és el que fan, però sota
la responsabilitat del govern i sota la direcció del govern.
Es refereix al que la senyora Casamitjana ha dit que ells havien dit. L’alcalde afirma que no
acostuma a mirar el passat. Si la senyora Casamitjana ho diu, ho haurà de creure, però ho
comprovarà, a veure si és cert que varen dir això i si varen votar en contra, perquè creien i
continuen creient que gastar diners públics per fer voreres de solars dins d’unitats d’actuació
de propietat privada, era una equivocació que ratllava la il·legalitat. Aleshores, el Pla
Zapatero, de la manera que el Grup Municipal de Convergència i Unió hi va votar en contra
no era per què s’hi invertissin diners a Catalunya, que s’invertissin diners a Roses, sinó que
era perquè dubtaven que el llocs on s’invertien no eren els més profitosos. Per exemple, en
comptes d’invertir a Ca l’Anita, l’actual Equip de Govern hauria fet unes quantes naus a la
zona industrial i d’aquesta manera haurien aconseguit que alguna empresa s’hagués
traslladat allà. Totes aquestes coses són les que ells creien aleshores. Les diferències són
aquestes.
L’alcalde continua agraint l’abstenció del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal de
Gent de Poble. Diu que la proposta del Ple s’ha fet d’aquesta manera i amb aquesta
precipitació. Aquest Ple de Roses no és l’únic, s’està fent pràcticament a tot l’Estat
Espanyol, aleshores venen aquí, fan una proposta, salven aquests diners per salvar la
llibertat que tenen tots plegats de decidir on invertir-los.
No cal que parlem ni d’Europa ni d’Espanya ni de Catalunya, parlem dels nostres diners, que
són els diners dels nostres ciutadans, que tots inclosos hem aportat. Només demanem això.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el resultat següent:
Vots a favor: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
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Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Vuit (8) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Martin, David
Beltran, Magda Casamitjana, Francesc Giner i M. 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.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 14:25 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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