ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE
JUNY DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 25 de juny 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.
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
Anna Jorquera i Navarro
Ambrosio Martínez i Olivares
Carlos López Expósito
Magda Casamitjana Aguilà
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
David Beltran Blanco
Francisca Martin Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

S’incorporen a la sessió:
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
dia, quan són les 20:05 hores.
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
dia, quan són les 20:15 hores.

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

Regidor, en el punt núm. 2 de l’ordre del
Regidora, en el punt núm. 2 de l’ordre del

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Interventor municipal de la corporació que
s’absenta de la sessió, amb permís de l’Alcaldia, a les 21:35 hores.
Senyora Ma. Teresa Sánchez Luna

Tècnica en Administració General

Actua de secretària en funcions Ma. Teresa Sánchez Luna, en absència del titular, Fco. Luis
Muñoz Cameo.
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Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.

01.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS:
−

Ordinària del 28.05.2012

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que amb el punt que avui presenta s’inicia una nova etapa en la que
donaran coneixement de tota una sèrie de fets, més o menys rellevants. Creu que aprofitant
la difusió que dóna el ple, és important de donar-ho a conèixer.
Dades estadístiques de població i atur
La primera informació que dóna l’alcalde és la de dades estadístiques de la població. Llegeix
que actualment el poble de Roses, en data de tancament de l’últim cens de població, té una
població de 20.009 habitants, dels quals 10.032 són homes i 9.997 són dones.
Les dades de l’atur segons l’última estadística és de 1440 persones.

Informació de l’Alcaldia d’interès general
Des de primer de gener fins a 31 de maig s’han dictat 1466 decrets d’Alcaldia, signats per
diferents persones, alcalde o tinent d’alcalde i el mes vinent donaran més dades. Els decrets
de contingut econòmic van des d’un ordre de pagament fins a qualsevol resolució o
reclamació de qualsevol expedient.
Les gestions fetes o els documents entrats amb certa rellevança són diversos:
−

Hi ha una comunicació per part de Costes de la Generalitat on ens comenten que el
silenci és negatiu, pel que fa a les barraques de la Pelosa i Jónculs. Entretant, ja ha sortit
de l’Ajuntament de Roses l’expedient perquè les dues barraques siguin considerades
patrimoni cultural i patrimoni etnològic del poble de Roses. Per tant és un fet i un
contraatac. També ens ha entrat a l’Ajuntament la nova proposta d’ampliació de la TUC
(Trama urbana consolidada) que és a efectes de comerç i amb ella han aconseguit un
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pas endavant, perquè més espai fos susceptible de ser dedicat al comerç, està en tràmit
d’audiència i que lògicament estan fent els estudis i tot el que faci falta.
A aquestes reunions de treball majoritàriament hi ha assistit acompanyat, algunes altres tot
sol, també fora de Roses i en alguns acompanyat.
−

Informa que han rebut la visita del conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Recoder;
del conseller d’Interior, senyor Puig; del conseller de Cultura, senyor Mascarell; del
subdelegat del Govern, senyor Jaume; del coordinador científic de la UDG, senyor Poch;
del laboratori d’enginyeria marítima de la UPC, senyor Gironella; el director General de
Telefònica, senyor Faura; el director de relacions institucionals de telefònica, senyor
Salabert; el director general de Ports i Transports, senyor Ricard Font; la gerent de Ports
de la Generalitat, senyora Dolors Rodríguez; el capità Marítim de Girona, senyor Marsal i
el gerent del Patronat de Turisme, senyor Ramos.

−

Segueix informant que ha anat fora de Roses, en algunes ocasions acompanyat. Han
tingut entrevistes amb el senyor Torremadé, president de la Diputació de Girona; amb el
Director Territorial d’Ensenyament de Girona, senyor Bayot; del departament de Salut,
senyor Trias; de Seguretat, senyor Ballesta; el Cap de Serveis del Ministeri de Medi
Ambient, Enric Girona; amb el Consorci de la Costa Brava, una reunió amb tres
interventors per diferents qüestions relacionades amb el Consorci.

A Madrid amb el secretari general de pesca, senyor Carlos Gonzalez; amb la directora
General de Pesca de la Generalitat de Catalunya, senyora Santmartí; a Madrid amb el
secretari d’Estat de Turisme, senyora Borrego; a Madrid amb el director general de relacions
amb les administracions públiques; a Madrid amb el secretari d’Estat de Medi Ambient,
senyor Ramos i el director general, senyor Saavedra, amb el que ben aviat tornaran a tenir
una altra reunió per concretar alguns temes.
A Barcelona han estat amb el secretari de l’Ajuntament; en el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, per l’aturada de l’Incasol i també a Barcelona amb el senyor Recasens,
director general de Comerç.
Aquestes són les informacions d’aquelles visites i gestions que s’han fet des de l’Alcaldia,
acompanyat de diferents regidors i regidores.
Dins d’aquesta informació hi ha alguns temes que són importants i que val la pena de posarlos en coneixement de la ciutadania, a través del Ple.
Una qüestió important és aquesta taxa que s’aplica, aprovada l’any 2004, que té un
recorregut que és la taxa de les franges antiincendis. Tot seguit cedeix la paraula al senyor
Manel Escobar per fer-ne una explicació.
Sr. Manel Escobar.- Manifesta que farà un petit resum de la taxa. Explica que hi ha una
ordenança fiscal que en el seu dia ja va passar a aprovació amb la resta d’ordenances de
l’Ajuntament.
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Cal dir que l’obligació de portar a terme aquest servei, teòricament, és dels propietaris.
Evidentment, els propietaris no ho faran i subsidiariament qui ho ha de fer és l’Ajuntament.
El primer que es fa són uns plànols de delimitació de la zona de risc tal com mana la Llei de
Seguretat de Protecció d'Incendis.
L’estudi, el reglament i el plànol de delimitació va ser aprovat en sessió plenària del 2003,
amb quinze vots a favor i una abstenció. L’any 2008 es va produir la implantació del servei
sense necessitat de votació, perquè tot el ple per unanimitat va votar a favor. L’any 2012 hi
ha hagut la creació de la taxa amb un finançament via fons Feder, que incorpora la previsió
de l’ordenança fiscal que serà anual. Calculen que el cost serà d’uns 80.000 euros. Hi haurà
uns 8.000 propietaris que estaran afectats i han tingut al·legacions de 67 persones dels
8.000 titulars i el cost per persona d’aquesta taxa, com a mínim, serà de 9 euros i, com a
màxim d’uns 25 euros aproximadament.
Aquest és el resum de la taxa, que no és que l’Ajuntament la vulgui tirar endavant, sinó que
la Llei de Seguretat de Protecció d’Incendis ens obliga a fer-ho subsidiàriament, perquè això
els propietaris no ho fan.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Manifesta que la informació és prou imporant, perquè sorprèn a les persones que
els arriba aquesta nova taxa, però com ha dit el senyor Manel Escobar és obligatòria i la llei
mana que ho facin els propietaris de qualsevol finca que està en una urbanització que limita
amb la zona rústica i que, per tant, hi ha perill d’incendi. Creu que és bo que passem
aquesta informació en el ple i l’expliquem.
Per part del regidor Juan Manuel Férnandez, regidor de Carnaval i de Festes, com que
també hi ha inquietud i es parla tan sovint de si hi haurà barraques o no hi haurà barraques
per la Festa Major, el senyor Fernandez pot explicar de quina manera s’ha reordenat l’espai
del càmping Bahia a fi i efecte que les barraques quedin més lluides.

Sr. Juan Manuel Fernandez.- Com que explicar-ho detalladament seria una mica complicat,
diu que explicarà una mica per sobre els canvis que faran de cara al terreny dins del
Càmping Bahia i tot el que es farà dins del càmping. Diu que, com saben, com cada any hi
ha hagut algunes queixes dels edificis que hi ha per allà al voltant, pels sorolls i aleshores el
que volen fer aquest any –que espera que els sorti bé- és que a partir de la línea on acaben
els edificis i tot allò que hi havia al davant dels edificis que és el que més molestava ho
ficaran cap a la banda dreta, on hi havia els aparcaments de la gent de les barraques, a la
cruïlla de la carretera de Vilajuïga i allà posaran tot el que feia nosa, perquè és veritat que al
davant de les cases hi havia alguna atracció que feia molta fressa.
L’aparcament que es feia servir allà el passaran al darrera del que són les barraques en si.
La placeta que es muntava per les vaquilles li sembla que era un espai que no era gaire
segur, a banda que ho volen fer tot ordenat i tot allà mateix. Ho ficaran al darrere de
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l’escenari, cinc o deu metres com a molt, allà hi anirà l’espai on anaven les vaquilles, perquè
vagi tot plegat i el bar i la carpa que s’hagi de muntar la tindran ben bé al costat.
A petició de les colles, passen de dotze barraques a catorze i les situen més cap a la paret
de la carretera de Palau, les parades de més les fiquen cap aquella banda.
Algun any, a banda de la gent de les fires, s’havia colat algun cotxe més. Han comprovat
que hi ha espai de sobres i si no organitzen un aparcament, sí que es pot ordenar tot. Hi
caben les vaquilles, la carpa, hi cap tot, volen reordenar l’espai, sense haver d’anar una
cosa en un lloc i una altra cosa en un altre.
Estan mirant de complementar aquella festa andalusa. Dintre de la Ciutadella també
dedicaran tot un dia per tal que els gimnasos, tothom que feia balls i altres coses, que es
puguin fer en relació amb la Festa Andalusa.

Alcalde.- Respon algunes preguntes de plens anteriors.
Explica que un regidor, en el punt de precs i preguntes, va fer la intervenció que va quedar
recollida a l’acta d’aquesta manera: “Prega que quan es torni a fer un monogràfic, seria bo
que hi haguessin totes les dades, perquè el 2007, el senyor Enric Matarodona ja era càrrec
de confiança de Convergència i Unió i el seu sou no hi surt”.
L’alcalde aclareix que no és veritat, el senyor Enric Matarodona va entrar l’any 2006 com a
funcionari interí per substituir el senyor Lluís Fernández que, a principis de juliol, ens va
deixar plantats i es va anar a treballar a un altre lloc. Estava en la seva llibertad de fer-ho,
però el problema quedava per l’Ajuntament, precisament a principi de temporada. El senyor
Enric Matarodona va ser funcionari interí d’aquest Ajuntament tota la part restant del 2006, el
2007 i després com a funcionari amb el nou govern amb la senyora Casamitjana. El 2008 té
entès que el propi govern, li va demanar que renunciés a aquesta plaça que es va donar al
senyor Jaume Santaló i, aleshores, el senyor Enric Matarodona va passar a ser càrrec de
confiança del govern de la senyora Casamitjana.
Com que va quedar mal entès i en aquest ple consta a l’acta tot el que es va dir i a més hi
havia la televisió i hi ha un públic que ens segueix, val la pena deixar ben aclarides aquestes
coses que afecten a les persones.
Sra. Magda Casamitjana.- Se sent a la senyora Casamitjana que demana intervenir per
al·lusions, a la qual cosa l’alcalde respon que no ha fet cap al·lusió.
Alcalde.- Cedeix la paraula a la senyora Casamitjana.
Sra. Magda Casamitjana.- Explica que quan va entrar l’Equip de Govern anterior, amb la
senyora Casamitjana com a alcaldessa, els van dir que els càrrecs de confiança s’havien de
donar en un moment determinat i tot això del funcionari interí ja no funcionava.
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Recorda que per contractar el senyor Marc Teixidor, segons els van dir, varen haver
d’esperar i la contractació d’aquest senyor havia estat mal feta quan ells volien continuar.
Després es va fer una selecció, el senyor Santaló va fer uns exàmens i va aprovar i, per tant,
va fer algun examen.
Quan la senyora Casamitjana va entrar no tenia idea del què era i del què no era, el que
tenia molt clar és que una persona que en aquest moment estava fent bé la seva feina no
podia anar al carrer i va estar gairebé un any intentant mirar si podia continuar fent la feina
que va fer. Després en voler continuar-lo mantenint és quan els van dir que s’havia de fer un
càrrec de confiança i no podia continuar essent un funcionari interí com sí que és veritat que
l’anterior govern de CiU havia contractat molts altres –tot i que ara no cal donar els nomsSegueix explicant que uns quants, van estar durant molt de temps, sense haver fet cap
examen, fent de funcionari interí.
La senyora Casamitjana diu que mentre era al govern li van dir que això no podia ser i de
seguida que els ho van dir, va ser càrrec de confiança de l’anterior equip de govern i no
tenen cap problema. Aquest senyor va fer la feina que se li va demanar i, per tant, així va
continuar.
Aclareix que en cap moment sabien això del funcionari interí i subratlla que han de saber
que no era permès de poder-ho fer.
Alcalde.- Pregunta a la senyora Casamitjana que, si no era permès, per què es va fer.
L’alcalde no sap si hi havia informes desfavorables, cosa que dubta, perquè no hi eren.
Segueix explicant que, per tal d’aclarir les coses, a efectes d’una pregunta que no ha
anomenat, perquè no digui que té al·lusions, va fer una afirmació que aquest senyor era
càrrec de confiança de Convergència i Unió i no és veritat.
Ara que la senyora Casamitjana doni totes les excuses i que expliqui que li van dir i deixar
de dir que, no sap si per escrit o no, però l’Ajuntament ni parla ni escolta. L’Ajuntament
escriu i llegeix. Aleshores, les contractacions que es van fer sempre –i això que diu que hi ha
molts càrrecs, no és veritat- No hi ha hagut mai cap càrrec, sinó que tothom s’ha contractat
com Déu mana i aleshores acaba aquesta exposició dient que han posat les coses al seu
lloc.
Aquest senyor va ser funcionari interí, va entrar per salvar un problema d’urgència, perquè a
principis d’estiu s’havien quedat sense el responsable de Cultura i Festes. A començament
d’estiu aquesta persona va ser funcionari interí fins el 2008 i, per tant, mai abans d’ara havia
estat càrrec de confiança de Convergència i Unió.
L’alcalde respon que ara aquesta persona és càrrec de confiança a la pregunta reiterada de
la senyora Casamitjana.

Sra. Magda Casamitjana.- Aclareix que demanaran per escrit tots els càrrecs que es van fer
de funcionaris interins amb informes desfavorables.
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Alcalde.- Respon que el problema és quan aquí es fan asseveracions sense haver-se volgut
assabentar del què es deia i que afecten a terceres persones que no estan aquí per
defensar-se o per aclarir les coses i que cal arreglar.

03.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4 DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2012
El senyor Manel Escobar, responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
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. 4 del pressupost per a l’exercici 2012.
Antecedents
1. Resolució de l’alcaldia de data 12 de juny de 2012 on s’acorda que des del departament
d’Intervenció es procedeixi a l’elaboració de l’expedient de la Modificació de Crèdit 4/12,
d'un import total de 381.600,00 € 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 12 de juny de 2012.
3. Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 18 de juny 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
adopta el següent
ACORD:
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1. Aprovar inicialment la modificació de crèdit formada pels següents apartats:

A) SUPLEMENTS DE CRÈDIT D’APLICACIONS DE DESPESES CORRENTS:
Aplicació
pressupostària

Denominació

12.52.1721.22500 Canon MOMPA pla d’usos zona
marítimo-terrestre.
12.52.1720.22690 Despeses diverses Medi Ambient.
12.51.1610.22709 Contracte servei d’aigua.
12.51.9200.22707 Contracte manteniment edificis
mpals.
12.51.1550.21000 Manteniment vies públiques.
12.51.1600.22706 Estudis i treballs tècnics Serveis
Públics.
12.63.3380.22690 Despeses diverses Festes.
12.60.3210.22690 Despeses diverses Llar d’infants.
12.40.3350.22690 Programació i activitats Teatre.
12.60.3240.22691 Despeses diverses Ensenyament.
TOTAL

Consig.
Pressup.
abans MC 4
86.000,00

Import
MC 4

Consig.
Pressup.
després MC4
65.000,00
151.000,00

10.000,00
1.055.100,00
73.860,00

10.000,00
30.000,00
25.000,00

20.000,00
1.085.100,00
98.860,00

80.000,00
35.000,00

40.000,00
50.000,00

120.000,00
85.000,00

225.000,00 10.000,00
13.000,00
5.700,00
65.000,00 30.000,00
25.000,00 13.025,00
1.667.960,00 278.725,00

235.000,00
18.700,00
95.000,00
38.025,00
1.946.685,00

B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT D’APLICACIONS DE DESPESES EN INVERSIÓ:
Aplicació
pressupostària

Denominació

12.51.1710.61200 Inversió ús gral.
Jardineria
Reposició i millora
jardineria (001).
TOTAL
.

Consig.
pressup.
abans MC 4
40.000,00

Import
projecte

Import
MC 4

Consig.
Pressup.
després MC4
20.000,00
60.000,00

20.000,00
40.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

C) CRÈDITS EXTRAORDINARIS D’APLICACIONS DE DESPESES CORRENTS:

Aplicació
pressupostària

Denominació

12.40.3360.22692 Despeses diverses Festival de
Blues.
12.61.2320.48506 Subvenció a l’Assoc.TramuntanetsCasal estiu nens discapacitats.
12.63.3380.48504 Subvenció al Club Futbol Base
Roses- Festa Andalusa.
12.40.3340.48508 Subvenció a Martín González

Consig.
pressup.
abans MC3
0,00

Import
MC3

Consig.
Pressup.
després MC3
30.000,00
30.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

14.875,00

14.875,00
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Damonte documental “el Triunfante”
12.63.3380.48503 Subvenció a l’Ass. Amics de les
Festes i Tradicions-Festa cucanyes
i empaitada ànecs.
TOTAL

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

82.875,00

82.875,00

A + B + C = 278.725,00 + 20.000,00 + 82.875,00 = 381.600,00 euros.
El finançament s’obté de:

D) BAIXA D’ALTRES APLICACIONS DE DESPESES CORRENTS
Aplicació
pressupostària
12.20.9210.12700
12.20.9210.13700
12.63.3380.48502
12.51.1620.22703
12.40.3360.22691
12.40.3340.48506
12.61.2320.48801

2.

Nom
Pla de pensions Funcionaris.
Pla de pensions Laborals.
Conveni Festa Andalusa.
Contracte recollida i tract.residus
Excavacions Arqueològiques.
Conveni Pascual Arts Music, SLU- Blues.
Subv.realització Casal nens disminuïts.
TOTAL

Import
72.000,00
38.000,00
21.600,00
170.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
381.600,00

Condicionar suspensivament l’aprovació del crèdit extraordinari de l’aplicació
12.61.2320.48506 “Casal Estiu nens discapacitats- Ass. Tramuntanets” que va finançada
amb la baixa de l’aplicació 12.61.2320.48801 “Subv.realització Casal nens disminuïts”, a
l’aprovació prèvia de l’acord de JGL mitjançant el qual es deixa deserta la convocatòria
per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva
del programa “Subvencions a entitats i associacions de l’àmbit social per a la realització
d’un casal d’estiu per a nens i nenes amb discapacitat per 20.000 euros” i es desisteix de
realitzar una nova convocatòria.

3. Declarar com a crèdits ampliables previ compliment dels requisits exigits a l’article 39 del
RP, les aplicacions que tot seguit es relacionen:

Aplicació
pressupostària
Descripció
12.51.1332.22709 Contracte gestió Serveis
Públic
estacionament
aparcament controlat.

Concepte
ingrés
33000

Descripció
Taxa per estacionament
vehicles
en
superfície
parquímetres.
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4. 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.
5. Comunicar aquest acord als departaments afectats pel seu coneixement i efectes
oportuns.”

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Demana diversos aclariments, primer quant al suplement de crèdit i
després quant a les baixes en despeses corrents.
−

Dins dels suplement de crèdit demana que li expliquin una mica els 65.000 € de l’import
de la modificació de crèdit del cànon del MOMPA. Vol saber el per què si s’han apujat els
preus o per què ha sigut.

−

Dels 10.000 euros de despeses diverses de Medi Ambient. Voldria saber quines
despeses diverses són aquestes.

−

Quant al contracte del servei d’aigua que augmenta uns 30.000 €, pregunta si està
previst de treure’l a concurs, per tal que la quantitat per als propers anys sigui més
baixa.

−

En edificis municipals hi ha 25.000 €. Pregunta si s’ha inclòs l’Ajuntament vell i Casa
l’Anita.

−

50.000 € és l’import d’Estudis i Treballs tècnics de Serveis Públics. Pregunta quins
treballs són aquests i quins estan previstos.

−

En despeses d’Ensenyament veu 13.025 € que gairebé és la meitat i pregunta quines
despeses són aquestes.

Quant a les baixes en despeses corrents pregunta:
−

Respecte al pla de pensions dels funcionaris i dels laborals de l’Ajuntament pregunta si
s’ha tret el pla de pensions que hi havia, si s’ha canviat si es manté, si no es fiquen més
diners. Simplement pregunta què és.

−

Quant als 170.000 € del contracte de recollida i tractament de residus que s’han donat de
baixa, pregunta si té a veure amb allò que van comentar amb En Josep Ma. Masblanch
del tema dels sous o és per un altre motiu. En tot cas que li expliquin el motiu.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que ja hi varen votar en contra en el seu moment i, de fet, com que
ja s’han mirat els expedients no tenen res més a dir.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Diu que amb el tema del cànon del MOMPA, el Pla d’Usos de la Zona
marítimo-terrestre, aquest increment és degut a que el pla d’usos que tenim per aquest 2012
és mol més alt que el que hi havia abans. Evidentment, el cànon que hem de pagar és
superior a aquests 65.000 euros.
Després en despeses diverses de Medi Ambient s’inclouen 10.000 euros per poder arribar a
despeses que li poden sortir. Posa l’exemple d’haver-les hagut de destinar a la gestió de
residus d’Altem i Recicloid.
En el contracte del Servei d’aigües de 30.000 euros és un cànon que se li ha de pagar a la
Generalitat i s’ha d’incrementar aquesta partida de 30.000 euros.
En el contracte de manteniment d’edificis municipals de 25.000 euros són diverses
actuacions de manteniment d’edificis. Suposa que la partida que hi havia creada no arriba a
final d’any per cobrir les despeses i s’ha d’incrementar amb aquests 25.000 euros.
Si algú pregunta si està inclosa “Casa de l’Anita” i hi ha alguna despesa també estarà
inclosa, però si no amb aquests 25.000 euros, estarà previst que es posi en marxa.
Hi ha contemplades unes despeses diverses d’ensenyament de 13.025 euros que és el
mateix que a les anteriors que ja s’ha comentat. Suposa que serà per poder fer front a les
despeses, perquè amb la partida que hi havia de 25.000 euros no feien prou.
Amb el tema de la baixa de 170.000 euros del contracte de recollida i tractament de residus
ho tenien previst per si no s’arribava a un acord. Explica que han de comptar que aquests
170.000 euros tindran una repercusió indirecta per al ciutadà de Roses, perquè en definitiva
és la taxa que ha de pagar. Finalment no ha estat necessari, han arribat a un acord i no cal
aplicar aquests 170.000 euros. Continuarà tot tal i com estava.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que en relació al cànon de l’aigua no preguntava pels 30.000
euros, sinó si tenen previst de treure a concurs el contracte del servei de l’aigua, a fi de
rebaixar, lògicament, amb un concurs el preu que s’està pagant.
Per acabar, pregunta per què es donen de baixa els plans de pensions.
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RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Respon les dues preguntes del Grup Municipal Socialista.
-

Manifesta que pel que fa al ple de pensions és per un decret que ve de l’Estat i és per
això que s’ha donat de baixa.

-

Del cànon de l’aigua, explica que ens ve de la Generalitat que ha apujat el cànon de
l’aigua i s’ha de fer la dotació per poder fer-li front. Per altra banda, si el servei de l’aigua
el treuen o no el treuen a concurs, això és una assignatura pendent, potser es farà algun
dia, però de moment no ho tenen previst. És un tema del què ja en parlaran.

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. Masblanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Set (7) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrión, Francisco
Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
Abstencions: Dues (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.

04.- AGRAIR ALS SENYORS PILAR REIXACH I PUJOL, BATISTA SOLER MARCÓ,
MATEU CASAÑAS I CASTANYER, JAUME NOGUER I VICENS I MA TERESA BOSCH I
TRULL LES DONACIONS EFECTUADES A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE ROSES
El senyor Marc Danés, responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord que
és del tenor literal següent:
Identificació de l'expedient
Proposta relativa a l'agraïment per part del Ple de diverses donacions de particulars a favor
de l'Ajuntament de Roses.
Antecedents
1. L'Ajuntament de Roses, ha acceptat diverses donacions de particulars, les quals han
servit per engrandir i enriquir el seu patrimoni artisticoarqueològic.
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2. La senyora Pilar Reixach i Pujol fa donació a l'Ajuntament de Roses d'una talla
policromada d'un Crist sofrent i de dos plats blau català, la qual es formalitza en acta
amb data 11 de maig de 2011. Així mateix l'esmentada senyora fa donació de 138
monedes de bronze, datades entre els segles II aC i XIX, algunes de col·leccionista i
altres suposadament localitzades a la Ciutadella de Roses, dita donació es formalitza en
acta amb data 13 de febrer de 2012, aquestes donacions van ser acceptades pels
decrets núms. 1218/21.04.11 de data 8 d'abril de 2011 i 2038/11.07.11 de data 11 de
juliol de 2011, respectivament.
3. El senyor Batista Soler Marcó fa donació a l'Ajuntament de Roses d'un conjunt de restes
ceràmiques trobades en diferents punts de la costa, la qual es formalitza en acta amb
data 7 de març de 2012, aquesta donació es va acceptar per decret núm. 2037/11.07.11
de data 8 de juliol de 2011.
4. Els senyors Mateu Casañas i Castañer, Jaume Noguer i Vicens i la senyora Maria
Teresa Bosch i Trull, fan donació a l'Ajuntament de Roses d'un taló de la Caixa de
Pensions de 260 €, per a destinar-lo a despeses del museu de la Ciutadella. Per decret
d'alcaldia 2170/21.07.11, es resolgué acceptar la donació de l'esmentat taló.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de Dret
-

Disposició Addicional 2ª.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del sector
públic.
Articles 28, 29, 31, 32 i 33 Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat per Decret
336/1988 de 17 d’octubre.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807,
d’11.10.1993)

A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Agrair a la senyora Pilar Reixach i Pujol i als senyors Batista Soler Marcó, Mateu
Casañas i Castanyer, Jaume Noguer Vicens i Maria Teresa Bosch i pels actes de
liberalitat realitzats i per l'aportació que aquestes donacions representen per a la vila de
Roses.
2. Notificar l'adopció d'aquest acord a les persones interessades.
3. Comunicar aquest acord a l'àrea de Cultura per al seu coneixement i als efectes
oportuns. = Exp. 1607/11-2141/11-2402/11-2917/11*

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
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Sr. Marc Danés.- Explica que, com diuen els punts, per una banda s’accepta una donació
que ens fan en aquests darrers dies i per l’altra, evidentment, s’agraeix a tota aquesta gent
les ganes de fer extensible al patrimoni del municipi, una part d’uns objectes que, en principi,
són particulars.
Alcalde.- Explica que el senyor Casañas, la senyora Bosch i el senyor Jaume Noguer,
actuant com a alcalde, eren els dipositaris del fons que tenia una iniciativa popular que va
haver a Roses a finals dels anys 70 i principi dels 80, amb la que es volia constituir un
museu. Es va adquirir una moneda que durant molts anys va estar dipositada en una caixa
forta de La Caixa de Girona, avui la Caixa, i aquests diners eren en el compte per despeses.
Per tant, la donació que fan aquestes persones, la fan en nom d’aquell museu de Roses, en
una època que tot el poble pensava que aquesta casa seria on es faria el Museu de Roses.
Aquestes persones, lògicament, eren titulars d’un compte corrent on hi havia aquests 260
euros que deuen ser els diners menys les comisions, més els interessos o la suma i la resta
de les dues coses.
Ha explicat això per informació i perquè molta gent ignorava aquest fet.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Magda Casamitjana.- Explica que la senyora Pilar Reixach i Pujol va venir un dia a
l’Ajuntament i els va fer entrega d’aquest Crist Sufrent i posaria la Ciutadella, perquè com
que també posa que les monedes són suposadament localitzades a la Ciutadella, els va dir
que l’havien trobat a la Ciutadella i després els dos plats blau català els va dir que els havia
trobat al Castell de la Trinitat. D’alguna manera, pel que deien l’arxiver i els arqueolècs no
acabava d’encaixar. I, per tant, aniria bé que en aquesta gent a més de donar-los les
gràcies, una vegada estigui inventariat i que sàpiguen d’on bé i si es va trobar aquí o allà,
que els puguin anar explicant que és allò tan important, per a ells, que els van donar.
Informa que el que feien era exposar aquelles donacions que ho feien possible durant un
temps a l’entrada de la Ciutadella per així animar a tota la gent de Roses que en un moment
determinat ho veiés i que si tenen alguna cosa igual a casa s’animin a cedir algunes peces
úniques i algunes experiències viscudes, com poden ser records, cartes, llibrets o alguna
cosa per escrit.
També amb les donacions, van poder fer aquell llibre de fotografies tan fantàstic que van
donar i, per tant, quantes més coses doni la gent, més les pot aprofitar el poble per acabar
d’anar fent història. Anuncia que votaran a favor de les dues propostes de donacions.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Recollint les paraules que ha dit la senyora Magda Casamitjana, ha dit que caldrà
habilitar un espai allà per posar, si és possible, aquells trossos d’àmfora, perquè n’hi havia
bastants. Aquesta crida l’han fet cada vegada que, per sort, algú els ha donat alguna cosa
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per a l’arxiu municipal o per a l’Ajuntament amb el sentit d’augmentar aquest patrimoni
històric. Diu que faran aquesta crida i a veure si la gent s’anima i els van portant coses.
De fet, és el que han dit sempre, que ningú llenci ni un sol paper, ni una sola factura, ni una
sola carta, ni una sola fotografia. Passats els anys i posat en ordre, en mans d’un arxiver,
agafa un valor del què tots en gaudim i s’agraeix.
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.- ACCEPTAR LA DONACIÓ PER PART DEL SENYOR CARLES PÀRAMO I PONSETÍ,
DE L'EXEMPLAR FACSÍMIL, NÚMERO 373 DE 980 NUMERATS EN XIFRES
ARÀBIGUES, DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1812, A FAVOR DE
L'AJUNTAMENT DE ROSES
El senyor Marc Danés, responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord que
és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa l'adquisició per donació d'un exemplar facsímil número 373 de 980
numerats en xifres aràbigues de la Constitució espanyola de 1812 per a la Biblioteca
municipal Jaume Vicens i Vives de Roses
Antecedents de fets
1. En data 5 d’abril de 2012, la directora de la Biblioteca municipal Jaume Vicens i Vives de
Roses emet informe favorable en relació amb la donació efectuada pel senyor Carles
Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses, en qualitat de diputat de
les Corts Generals, de l'exemplar facsímil núm. 373 de la "Constitución política de la
Monarquía Espanyola" de l'edició de les Cortes Generales commemorativa del
bicentenari de la Constitució de 1812, i que té la següent descripció biogràfica:
Constitución política de la monarquía española: promulgada en Cádiz a 19 de marzo de
1812. [Madrid] : [Departamento de Publicaciones, Secretaría General del Congreso de
los Diputados], [2011]. 110. : 39 cm
Nota: "De los tres ejemplares de edición príncipe que hizo la Imprenta Real por orden de
las Cortes, el contenido del facsímil que editan las Cortes Generales, con ocasión del
Bicentenario de la Constitución de 1812, es reproducción del formato mayor y más
solemne de todos ellos, el denominado "diplomático" que se encuentra en el Archivo del
Congreso de los Diputados" -Reproducció de l'edició de Cádiz: Imprenta Real, 1812
Títol extret de la portada de l'obra original
Dades de publicació extrets del certificat que hi ha a la contracoberta
Guardada en una caixa folrada en roba, i cobertes del llibre de roba de vellut.
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Exemplar núm. 373 de 980 numerats en xifres aràbigues.
2. En data 6 de juny de 2012 la tècnica d'Administració general emet informe favorable al
respecte.
3. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer.- Articles 28, 29, 31, i 32.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals.
Segon.- Articles 52.2, apartat r), 206.1, 206.2, 206.4 i 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer.- Disposició addicional segona, segon punt del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
Quart.- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en
concordança amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª. Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Acceptar la donació de l’exemplar facsímil, número 373 de 980 numerats en xifres
aràbigues, de la Constitució espanyola de 1812 que el senyor Carles Pàramo Ponsetí,
alcalde president de l’Ajuntament de Roses, ha realitzat en la seva qualitat de diputat de
les Corts Generals a la Biblioteca municipal Jaume Vicens i Vives de Roses.
2. Agrair al senyor Carles Pàramo i Ponsetí per l'acte de liberalitat realitzat i per l'aportació
que aquesta donació representa per a la vila de Roses.
3. Notificar aquest acord al senyor Pàramo, alcalde president de l’Ajuntament de Roses, en
la seva qualitat de diputat de les Corts Generals per tal de formalitzar la cessió en
document administratiu. A aquest efecte se signarà per ambdues parts el corresponent
conveni
4. Anotar l’adquisició del bé objecte d’aquest expedient administratiu en l’apartat
corresponent de l’Inventari de béns de l’Ajuntament.
5. Contra la Resolució que en el seu cas es dicti es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos
223

mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació, o bé, si així s’estima oportú,
davant el jutjat en la circumscripció del qual tingui l’administrat el seu domicili o es trobi la
seu de l’òrgan autor de l’acte originari impugnat.
Alternativament, i, de forma potestativa es pot interposar recurs de reposició, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació davant
del mateix òrgan que l’ha dictat. Si s’opta per interposar aquest recurs no es podrà
interposar recurs contenciós administratiu fins que aquest sigui resolt expressament o
s’hagi produït la seva desestimació per silenci.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri més adient.
6. Comunicar aquest acord a l'àrea de Cultura i a la Unitat de Serveis Jurídics -Patrimoni
per al seu coneixement i als efectes oportuns. = Exp. 1673/12*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.

06.- EXPROPIACIÓ FORÇOSA D'UNA PORCIÓ DE TERRENY DE 6,60 M2 DE LA FINCA
SITUADA AL CARRER ANTONI CANALS, 96, AFECTADA PER A L'EXECUCIÓ DE
L'ACCÉS AL CASTELL DE LA TRINITAT PER L'ESMENTAT CARRER
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde de la corporació, presenta la proposta
d’acord del tenor literal següent:

Identificació de l'expedient
Proposta relativa a l’expedient d’expropiació forçosa d’una porció de terreny de 6,60 m2 de
la finca situada al carrer Antoni Canals, 96, de Roses.
Antecedents
1. El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2011, s’aprovà per
majoria el Protocol de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Roses
per a la realització de la 2ª fase de les obres de rehabilitació al Castell de la Trinitat.
2. Consten a l’expedient els informes jurídic i tècnic de la tècnica de Serveis Jurídics i
l'arquitecte municipal, de 19 de setembre i 21 de novembre de 2011, respectivament.
3. El 16 de desembre de 2011, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, s’aprovà
definitivament el document anomenat “Text refós del Projecte d’adequació del Castell de
la Trinitat”, de Roses, redactat el mes d’octubre de 2011 per l’empresa Land Urbanisme i
Projectes, SLP. Així mateix s’acordà supeditar l’execució de les obres descrites en
aquest projecte, a la disponibilitat dels terrenys de la finca situada al carrer Antoni
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Canals, 96, referència cadastral 5374001EG1757S, afectats per a l’execució de l’accés
al Castell de la Trinitat pel carrer d’Antoni Canals.
4. Mitjançant decret de l’alcaldia núm. 632/13.03.12, de 14 de març d’enguany, s’inicia
l’expedient d’expropiació forçosa d’una porció de 6,60 m2 de la finca situada al carrer
Antoni Canals, 96 (RC5374001EG1757S). Així mateix es resol que des del departament
tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials s’emeti un informe urbanístic-valoració de la finca
per determinar el preu just i que des del departament de Patrimoni es procedeixi a
formular la relació concreta i individualitzada de propietaris i béns que resultin afectats.
5. El 4 d’abril de 2012 l’arquitecte municipal emet la valoració de l’esmentada porció de
finca, objecte d’expropiació forçosa a fi de desenvolupar les actuacions necessàries per
a la realització de la 2ª fase de les obres de rehabilitació en el Castell de la Trinitat i, on
el Ministerio de Fomento, a traves de la Secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones
Urbanas, manifesta la seva intenció d’intervenir en el seu finançament i la seva execució.
6. En data 8 de maig de 2012, l’arquitecte municipal emet un informe en relació amb aquest
assumpte.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de Dret
-

Llei d’Expropiació forçosa de 1954 (LEF) i el reglament que la desenvolupa, de l’any
1957 (REF)
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, article 8, relatiu a la facultat expropiatòria dels ens locals.
POUM de Roses (DOGC núm. 5682, de 30 de juliol de 2010)

A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Constatar el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte d’ocupació del bé que
seguidament es dirà, conseqüència de l’aprovació del Projecte d'obres anomenat “Text
refós del projecte d’adequació del Castell de la Trinitat” de Roses.
2. Declarar la necessitat d’ocupació de la finca indispensable per al fi de l’expropiació, i
aprovar la relació concreta i individualitzada de propietaris i la descripció dels béns i
drets afectats per l’expropiació, que d’acord amb l’article 16.2 del REF expressa l’estat
material i jurídic de cada un dels béns o drets, els noms dels propietaris o representants,
amb indicació de la seva residència i domicili i de tots aquells que siguin titulars d’algun
dret o interès indemnitzable, afectats per l’expropiació.
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RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE FINQUES
Finca núm. 1
-Propietaris:
Alain Joaquin Ripoll Camps, Marie Line Rene Madeleine Michel, Carle Stephane Gonzales i
Sophie Nicole Gonzales, Michael Innes i Susheila Innes, Roger Leonossart, Jean Marc
Saifon Santerre, Jeannine Hortense Conception Planques i Emile Joseph Puig, Brigitte
Colette Sigot, Jean Claude Beber i Chantal Beber, Pierre Gaillard i Andree Gaillard, Maryse
Marguerite Grau i Michel Edmond Jean Pszczolinski, Mario Genaro Bellezza i Lydia Rose
Ripoll, François Maria Yves Ormieres i Françoise Anne Ormieres, Helene Elfriede
Mohnstein, Jean-Claude Curri, Christian Michel Gauthier i Marie Noelle Elisabeth Pillard.
-Naturalesa jurídica de la finca: urbana
-Dades cadastrals: Part de la finca referenciada cadastralment amb el número
5374001EG1757S
-Situació de la finca: Carrer Antoni Canals, 96
-Dades del Registre de la Propietat de Roses 1: Finca 15131
-Superfície de la finca a expropiar: 6,60 m2.
-Dret que s’expropia: ple domini
-Altres béns indemnitzables: cap
-Càrregues: Servitud de pas i utilització d’aigües constituïda sobre la finca 1393, predi
servent, a favor de la finca registral 2.243, predi dominant.
-Observacions: La finca descrita ha estat dividida horitzontalment en setze finques
independents, registrals 16.212 a 16.227, ambdues incloses. Totes aquestes finques tenen
les càrregues de procedència, excepte les següents que també estan gravades per:
a) Finca 16212: Hipoteca constituïda a favor d'Alfons Coll Català, actualment transmesa per
herència al senyor Tomàs Coll Feliu.
Dues anotacions preventives d’embargament, una a favor de la Hisenda Pública i l’altra a
favor de la Comunitat de Propietaris de l'Edifici Belleza IV.
b) Finca 16216: Hipoteca constituïda a favor del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria SA.
c) Finca 16225: Substitució fideïcomissària sobre una meitat indivisa de la finca, a favor dels
senyors Heiko e Yvonne Schlüsen.
Valoració:1.706,67€ (Inclòs el 5% del premi d’afecció).
3. Obrir un període d’informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant la
publicació de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
més difusió, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal. En el supòsit que
durant el període d’informació pública no es presenti cap al·legació ni reclamació al
respecte, l’esmentada relació concreta i individualitzada s’entendrà aprovada
definitivament.
4. Notificar l’adopció d’aquest acord a les persones interessades afectats (art.18 LEF), als
efectes que puguin aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors
de la relació pública o oposar-se, per raons de fons o de forma a la necessitat d’ocupació
(art.19 LEF i 18 REF). Una vegada ferm l’acord pel qual es declara la necessitat
d’ocupació, es procedirà a determinar el seu preu just (art.25 LEF i 25 REF).
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Així mateix l’Ajuntament i els afectats podran convenir l’adquisició dels béns lliurement i
de mutu acord, cas en el qual, una vegada convinguts els termes de l’adquisició
amistosa, es donarà per conclòs l’expedient expropiatori (art.24 LEF i 25 i 26 REF)
5. Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin
necessaris per al desenvolupament dels presents acords.=Exp. 3484/2011*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar
aprovar la proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

07.- EXPEDIENT RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS
MUNICIPALS CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011, A L’OBJECTE D’INCORPORAR-HI
ELS BÉNS I DRETS NO INVENTARIATS, I REFLECTIR-HI LES SEVES VICISSITUDS
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde de la corporació, presenta la proposta
d’acord del tenor literal següent:

Identificació de l'expedient
Proposta referent a la rectificació de l’inventari de béns municipals corresponent a l’exercici
2011.

Antecedents de fets
1. En data 11 de juny de 2011 es va efectuar l’última rectificació de l’inventari municipal
amb motiu de la constitució del nou Ajuntament, segons certificat expedit pel secretari
general de la Corporació amb data 4 de maig de 2012.
2. A partir del dia 11 de juny de 2011, l’Ajuntament ha anat adquirint béns i drets
normalitzant d'altres, sense que s’hagi reflectit a l’inventari.

i

3. En data 6 de febrer de 2012, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.1250/15.05.12, es
resolgué, d’una banda, iniciar expedient per procedir a la rectificació de l’inventari
municipal en el qual es reflectissin les incidències de tota mena dels béns i drets
d’aquesta Corporació, incorporant-hi els béns i drets i reflectint-hi les rectificacions que
es relacionen a continuació, i, d’una altra, encomanar al secretari general de la
Corporació que realitzés les gestions que fossin convenients i que s’elevés al Ple
municipal la corresponent Proposta, perquè, si així ho considerés oportú, n’aprovés la
rectificació:

A. Finques a incloure:
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Nom: Refugi antiaeri
Situació: Pujada de l'Escorxador
Naturalesa del domini: Ús Públic
Superfície total cadastral: 105,60 m2
Referència cadastral: No en té
Descripció: Urbana: Porció de terreny, situat al terme municipal de Roses,
destinada a refugi antiaeri durant la Guerra Civil. Té una superfície total de
105,60 m2 (108,26 metres de llarg per una amplada d'entre 0,95 i 1 metre), dels
quals 61,3 m2 se situen sota el carrer Josep Sabater i 24,81 m2 sota el carrer
Capità Ariza, i la resta sota les finques amb referència cadastral 54923,01,
46922,25, 46922,23 i 46921,17.
Títol: Certificat secretari expedit el 17/10/11. Exp.2915/2010 (2.1.5)
Número ordinal que li correspondrà: 212

Nom: Avinguda Mas Mates, 10
Situació: Avinguda Mas Mates, 10
Naturalesa del domini: Ús públic
Superfície total cadastral: 6 m2
Descripció: Urbana: Porció de terreny de 6 m2, de forma irregular, situada a la
urbanització Mas Mates, del terme municipal de Roses, destinada a ampliació del
carrer de l'Albera.
Prové de la finca cadastral: 35000403.
Títol: Acta de cessió, a favor de l'Ajuntament de Roses, de data 15 de desembre
de 2011, per part dels senyors Joan Codina Sánchez i Laura Català Ribé. Exp.
21/2011 (2.1.2.3.1.)
Número ordinal que li correspondrà: 213

Nom: Carrer Sant Isidre, núm. 22
Situació: C. Sant Isidre, 22
Naturalesa del domini: Ús públic
Superfície: 28 m2
Referència cadastral: 489005EG1749S
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses al Tom 3143, Llibre
741, Foli 23 i Finca 367.
Descripció: Urbana: Casa de planta baixa i dos pisos alts -en estat semiruinós-,
que integra una sola vivenda unifamiliar, situada a la vila de Roses, carrer Sant
Isidre, número divuit. De mesura superficial uns 28 metres quadrats. Llinda:
esquerra, entrant, Nord, senyor Vidal; dreta, Sud, senyor Pol; i fons, Est, Carmen
Bonsoms. Qualificada com sistema viari en el POUM de Roses.
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta per expropiació
forçosa, en virtut d'acta de pagament i ocupació de data 12 d'agost de 2011
Anterior propietària: Dolors Jofre Bonsoms. Exp. 4018/09 (2.1.2.3)
Número ordinal que li correspondrà: 215
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Nom: Carrer Jaume Palmerola, núm. 18
Situació: Carrer Jaume Palmerola i Trulls, 18
Naturalesa del domini: Ús públic
Superfície: 42 m2. Superfície edificada: 84 m2
Referència cadastral: 4890024EG1749S
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses al Tom 2971, Llibre 569, Foli
119 i Finca 377.
Descripció: Urbana: Casa situada a la vila de Roses, al carrer Jaume Palmerola,
número divuit, de mesura superficial set-cents catorze pams superficials, és a dir,
uns vint-i-set metres, quaranta centímetres quadrats. Llinda: Est, Miquel Giralt;
Sud, Antoni Romañach; Oest, Juan Pujol; Nord, davant, el carrer indicat.
Superfície segons Registre de la Propietat: solar de 27,40 m2
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta per expropiació
forçosa, en virtut d'acta de pagament i ocupació de data 12 d'agost de 2011.
Anterior propietària: Dolors Jofre Bonsoms. Exp.4018/2009 (2.1.3.1)
Número ordinal que li correspondrà: 216

Nom: Carrer Tarragona, núm. 21
Situació: Carrer Tarragona, 21, planta baixa
Naturalesa del domini: Ús públic
Descripció:
FINCA NÚM.1
Urbana: Local magatzem número 1, situat a la planta baixa de la casa de Roses,
Avinguda Tarragona, vint-i-un. Té una superfície de quaranta-sis metres
quadrats. Llinda: Nord, Pere Alabert; Sud, Avinguda Tarragona; Est, local
magatzem número dos; i Oest, portal o vestíbul d'accés a les plantes superiors i
edifici veí. Ref. cadastral: 4595017/EG1749N/0001/LU
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses al Tom 2824, Llibre 422; Foli
49 i Finca 28200.
FINCA NÚM.2
Urbana: Pis número tres. Està situada a la segona planta, de la casa situada al
terme municipal de Roses, Avinguda Tarragona, número vint-i-un. Té una
superfície de vuitanta-nou metres quadrats i comprèn una cuina, un menjador, un
lavabo, quatre dormitoris i un rebedor amb una terrassa on hi ha un safareig.
Llinda: Nord, cel obert i Pere Alabert; Sud, Avinguda de Tarragona; Est, Ana
Cervera i José Larús; i Oest, escala i Pantaleón Coll.
Ref. cadastral: 4595017/EG1749N/0003/ZO
Inscrita al Registre de la Propietat de Roses al Tom 3100, Llibre 698, Foli 132 i
Finca 9838.
Títol: L'Ajuntament de Roses, va adquirir la finca de què es tracta per expropiació
forçosa, en virtut de l'Acta de Pagament del Preu Just i Ocupació signada el 23
de setembre de 2011, completada per una altra subscrita el 5 de desembre del
mateix any. Anteriors propietaris: Maria Almaraz Sánchez, Maria Carmen i Maria
Robledo Muñoz Almaraz. Exp.2177/2009 (5.8).
229

6
-

-

7
-

-

Número ordinal que li correspondrà: 217

Nom: Servitud subterrània de pas xarxa aigua potable
Situació: Ramal Velázquez, 9
Naturalesa del domini: Servei Públic
Superfície: 41 m2
Descripció: Servitud subterrània de pas amb una superfície de 41 metres de llarg
per 1 metre d'ample (41 m2), que discorre sota la finca situada al carrer Ramal
Velázquez, núm.11, per l'abastament d'aigua potable. Prové de la finca cadastral
6870514EG1767S0001AS, Ramal Velázquez, 9.
Títol: L'Ajuntament de Roses és propietari en virtut de l'acta de constitució d'una
servitud subterrània de pas de la xarxa d'abastament d'aigua potable, de la finca
situada al carrer Ramal Velázquez, 9, de data 17 de juny de 2011, i acta
complementaria de 18 d'octubre de 2011. Exp.1356/2011 (2.1.2.3.1)
Número ordinal que li correspondrà: 218

Nom: Cessió Ramal Velázquez, núm. 9
Situació: Ramal Velázquez, 9
Naturalesa del domini: Ús públic
Superfície: 166 m2
Referència cadastral: No en té.
Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses al Tom 3145, Llibre 743, Foli
38 i Finca 37265.
Descripció: Urbana: Porció de terreny de forma irregular, destinada a vialitat,
segons planejament, situada al terme municipal de Roses, al final del carrer
Ramal Velázquez. Té una superfície de 166 m2. Llinda: al Nord i Est, amb finques
privades; Sud, carrer Ramal Velázquez; i Oest, amb resta de finca matriu de la
qual se segrega.
Prové de la finca cadastral 6870514EG1767S0001AS.
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta, per cessió, en
virtut de certificació expedida el 27 d'octubre de 2011. Exp.1356/2011 (2.1.2.3.1).
Número ordinal que li correspondrà: 219

B. Dret real a incloure:
8
-

Nom: Pous del Pení (Eva núm.4)
Situació: EVA número 4
Naturalesa del domini: Servei Públic
Referència cadastral: Parcel·les 136 i 42 del Polígon 8
Descripció: Dret d'ús per a l'utilització dels Pous d'aigua del Pení de l'Eva núm.4,
per a gestionar la instal·lació dins el servei municipal d'abastament d'aigua
potable:
• Pou Pení 1: parcel·la rústica 00800136. Profunditat:60 m, Diàmetre: 320-230
230

-

9
-

-

-

• Pou Pení 2: parcel·la rústica 00800042. Profunditat 67,6, Diàmetre: 320-210
Títol: Conveni entre el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament de Roses "Concessió
demanial a favor de l'Ajuntament de Roses, per a l'utilització dels pous del Pení,
situats a l'emplaçament de la propietat denominada Escurador de Vigilància Àrea
núm.4 (EVA núm.4), situada al terme municipal de Roses". Exp. 2880/2011
(2.1.4)
Número ordinal que li correspondrà: 214

Nom: Cessió zona esbarjo i accés Platja Palangrers
Situació: Zona esbarjo i Accés Platja dels Palangrers
Naturalesa del domini: Ús Públic
Superfície: 250 m2
Descripció: Concessió administrativa per ocupar una superfície aproximada d'uns
250m2 de terreny de domini públic maritimoterrestre, la qual es destinarà al
Projecte "Modificat 2 del Projecte d'ordenació de zona d'esbarjo i accés a la platja
dels Palangrers"
Títol: Resolució de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, de 26 d'octubre de 2011, que atorga a l'Ajuntament de
Roses la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre. Exp.1233/04
(5.2.4).
Número ordinal que li correspondrà: 220

C. Béns immobles a rectificar :
10
-

-

Ordinal 137
Nom: Zona verda i vials – UA-8
Situació: C. Pitàgores
Naturalesa del domini: Ús Públic
• Finca núm. 2:
Descripció: Porció de terreny situada en el terme municipal de Roses,
urbantizació "Els Grecs" o "La Sureda d'en Mairó", que comprèn una zona verda
(PC 5494936/PC 5392421/Forma part de la PC 5494959, de titularitat privada/
Forma part de la PC 5494949, de titularitat privada/PC 5494971 (7051 m2)/ i PC
5494972) i part dels vials de la urbanització esmentada. Té una superfície de
13.801 m2.
La zona verda limita:
•
Nord i Est amb Jacinto Morell;
•
Sud i Oest, amb finques de la urbanització.
Els vials travessen la urbanització.
Inscrita en el registre de la propietat de Roses en el tom 2.821, llibre 419, foli 63,
finca 28.128, a nom de Ana Ma. Hosselbarth i Jorge Costas.
Títol: Document de cessió, de data 3 de juny de 1998, atorgada pels senyors.
Ana Maria Hosselbarth LLor i Jorge Costas Badia a favor de l'Ajuntament de
Roses. Exp.1233/04 (5.2.4).
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Observacions: Resolució del Ministeri d'Hisenda i AAPP, de subsanació de
discrepàncies, on s'han realitzat noves valoracions cadastrals de diverses finques
cadastrals, entre elles la 5494971EG1759S, superfície solar: 7051 m2.

Ordinal: 169
Nom: Equipament docent Sud-1
Situació: Carretera de les Arenes
Naturalesa del domini: Servei Públic
Superfície cadastral: 5072 m2
Referència cadastral: 17161A008010090001ZM
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses núm. 1, Tom 2121, llibre 190
de Roses, Foli 74 i Finca 724.
Descripció: Rústica – Porció de terreny de forma irregular situada al terme
municipal de Roses, territori Rec Fondo. Parcel·la núm.145 del polígon 8, paratge
Les Arenes, del Cadastre de Rústica. De cabuda 5.126,88 m2. Llinda: al Nord, al
Sud i a l'Oest, amb el Rec Fondo; i a l’Est, amb les parcel·les 144, 148 i 1005 del
polígon 8.
Títol: L’Ajuntament de Roses, va adquirir la finca amb major cabuda, per a
l’afectació per l’ús pel qual va ser ocupada, per l’ampliació del IES Illa de Rhode,
per la Generalitat de Catalunya, per cessió anticipada, segons certificació
expedida el 15 de desembre de 2006, que va motivar la inscripció 15ª, al foli 73
del tom 2121, llibre 190 de Roses. Exp.: 621/06 i 411/06.
Observacions: Aquest ordinal es composava de 2 finques, la finca núm. 1, es va
cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya l'ús de domini de terreny
municipal per a l'ampliació de l'Institut Illa de Rodes amb una superfície de 3460
m2.

Ordinal: 196
Nom: Camí públic d'accés al Castrum Visigòtic
Situació: Carrer Ramon Llull, 12-14
Naturalesa del domini: Ús públic
Superfície cadastral: 70 m2
Referència cadastral: No en té
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses núm. 1, Tom 3142, llibre 740
de Roses, Foli 77 i Finca 37232.
Descripció: Porció de terreny d'aproximadament 70 m2 de superfície, de forma
rectangular, destinada a vialitat, que dóna accés al Castrum Visigòtic.
Títol: L'Ajuntament de Roses és propietari d'aquesta finca des de temps
immemorial. Mitjançant Decret d'Alcaldia, de data 4 de novembre de 2009, es
resolgué considerar restituïda la situació física alterada del camí d'accés al
Castrum Visigòtic, que es realitzava des del carrer Ramon Llull, 12-14 (Exp.
5057/1994)
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.
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Ordinal: 201
Nom: Castrum Visigòtic
Situació: Parc Natural de Cap de Creus
Naturalesa del domini: Patrimonial
Superfície cadastral: 13.202,23 m2
Referència cadastral: 0600079
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses núm. 1, al Tom 3143, Llibre
741, Foli 24 i Finca 37237.
Descripció: Finca rústica de forma irregular situada al terme municipal de Roses,
a l'interior de la qual es troben situades les restes de la ciutadella antiga que
forma part del Castrum Visigòtic. Es qualifica com a sòl no urbanitzable i segons
el POUM de Roses es troba en la subzona del Parc Natural de Cap de Creus
(16.4) i es tracta d'un bé cultural d'interès nacional (BCIN). Superfície cadastral:
13.202,23 m2. Llinda al nord, a l'est i al sud amb la parcel·la urbana propietat de
l'Ajuntament de Roses (RC 5685088); a l'oest, descrites de sud a nord, amb les
finques cadastrals 56850A2, 56850A4, 56850A6, 56850A7, 56850A0, 56850A0,
56850A9, 56850B0 I 56850B1
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta per
immatriculació (usucapió extraordinària, per haver posseït la finca rústica per un
termini superior als 30 anys), en virtut de certificació expedida el 8 d'agost de
2011.
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.

Ordinal: 207
Nom: Carretera C-260
Situació: Avinguda de Rhode
Naturalesa del domini: Ús públic
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses núm. 1, al Tom 3145, Llibre
743 de Roses, Foli 68 i Finca 37266.
Descripció: Tram de carretera C-260 Roses-Figueres, entre el pk 42+500 i el pk
46+390, amb una superfície total de calçada d'uns 58.500 m2, distingint-se els
següents trams:
A) Entre la rotonda amb la carretera GI-614 i rotonda amb la GI-610: Calçada de
4 carrils separats per una mitjana de 2,40 m, d'una amplada total de 20 m i
llargada total d'uns 1.340 m.
B) Entre la rotonda amb la GI-610 i la rotonda de l'oficina de Turisme: Calçada de
4/3 carrils + aparcaments, d'una amplada total d'uns 12/15 m i llargada total d'uns
740 m.
C) Entre la rotonda de l'oficina de Turisme i la rotonda de la riera de la Quana:
Calçada de 3/2 carrils + aparcaments, d'una amplada total d'uns 14/9 m i llargada
total d'uns 1.110 m.
D) Entre la rotonda de la riera de la Quana i el carrer Josep Ma Folch i Torres:
Calçada de 3/2 carrils + aparcaments, d'una amplada total d'uns 12/8 m i llargada
total d'uns 700 m.
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Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta, per cessió, en
virtut de certificació expedida per l'Ajuntament, de 13 d'octubre de 2011.
Acta de traspàs del tram de carretera C-260, entre el Departament de Política
Territorial i OOPP de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Roses,
signada i aprovada el 20 de gener de 2011, pel Director General de Carreteres.
Exp.3877/06. (2.1.2.6)
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.

Ordinal: 208
Nom: Carrer d'en Mairó, 33
Situació: C. d'en Mairó, 33
Naturalesa del domini: Ús Públic
Superfície total: 78 m2. Superfície edificada: 113 m2.
Referència cadastral: 4791105EG1749S
Finca inscrita al Registre de la Propietat de Roses núm. 1, al Tom 3142, Llibre
740, Foli 10 i Finca 270.
Descripció: Urbana: casa situada a la vila de Roses, senyalada amb el número
17 del carrer d'en Mairó, de planta baixa i planta pis, ocupant una superfície d'uns
quaranta metres quadrats.
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca en virtut de l'acta de pagament
del preu just i ocupació de data 27 d'abril de 201, d'acord amb el conveni, de la
mateixa data, entre la senyora Clara Brunet Molinas i l'Ajuntament de Roses.
Exp.4021/2009 (2.1.3.1.)
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.

Ordinal: 209
Nom: Avinguda Riera de la Quana, 31
Situació: Av. Riera de la Quana, 31
Naturalesa del domini: Ús Públic
Superfície: 83,94 m2
Referència cadastral: No en té
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses, al Tom 3138, Llibre
736, Foli 73 i Finca 37016.
Descripció: Urbana: Peça de terreny destinada a l'ampliació de l'avinguda de la
Quana, situada al terme municipal de Roses, de superfície 83,94 m2. Prové de la
finca cadastral 5287414.
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta per expropiació
en virtut de l'acta de pagament de preu just i ocupació de data 27 d'abril de 2011,
d'acord amb el conveni, de la mateixa data, entre el senyor Javier Subirà Marcó i
l'Ajuntament de Roses. Exp.4516/2009 (2.1.3.1)
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.
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Ordinal: 210
Nom: SUF
Situació: Carrer Castell de la Trinitat, 88
Naturalesa del domini: Servei Públic
Superfície total: 402 m2. Superfície edificada: 802 m2.
Referència cadastral: 4691103EG1749S
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses, al Tom 3139, Llibre
737, Foli 39 i Finca 2912.
Descripció: Urbana: Casa, edifici saló de ball i jardí, els tres contigus a Roses,
carrer anomenat Ribera dels Ginjolers, on té la façana el saló de ball, núm.5, i
carrer de la Trinitat sense número, on consten els dos edificis solament de planta
baixa, i les seves mides són: la de la casa, 5,15 m pel costat Est; 11,10 m pel
Sud; 9 m per l’Oest i 5,85 m pel Nord; la del saló de ball, 13,06 m, per el seu
costat Est; 15,5 per l'Oest; 12,04 m pel Nord; i 16,25 m pel Sud; i el jardí, 11,03
per el seu costat Nord, 12,04 pel Sud; 9 m per l'Est; i 12,05 per l'Oest, sent la
mida superficial de tot junt, d'uns 380,16 m2.
Limita: al front, Sud, amb el carrer Ribera dels Ginjolers i amb Jacinta Calderó; a
la dreta, sortint, Oest, amb Joaquina Masó, Francisco Sabé i restant de la finca
que queda de Francisco Bosch; a l'esquerra, a l'Est, amb el carrer de la Trinitat,
Jacinta Calderó i Maria Suquet; i pel fons, Nord, amb Maria Cortada i Juan
Martinolas.
Títol: L'Ajuntament de Roses va adquirir la finca de què es tracta, per cessió, en
virtut d'escriptura d'elevació a públic de conveni relatiu a la cessió gratuïta a favor
de l'Ajuntament de la finca propietat de la SUF, de data 27 d'abril de 2011, davant
del Notari Carlos Pons Cervera. Exp.: 1510/09 (2.1.2.3.1)
Observacions: Aquesta finca ja constava inscrita a l'inventari de béns municipal
però no figurava la inscripció registral.

Ordinal: 211
Nom: Solar UA-4
Situació: Raval dels Grecs, 15B
Naturalesa del domini: Servei Públic
Superfície total: 5719 m2 Superfície edificada: 1228 m2
Referència cadastral: 5295546
Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Roses, al Tom 2871, Llibre
469, Foli 76 i Finca 269.
Descripció: Dret d'ús de la finca que limita al Nord, amb la finca cadastral
5295559; al Sud, amb finques cadastrals 5295546-47-45-44-43 i 42; a l'Est,
5295534-35 i 36, i a l'Oest, 5295556-55, 52 i 51.
Títol: Conveni de cessió d'ús a favor de l'Ajuntament de Roses de les finques
propietat de l'INCASÒL, situades dins el Polígon d'Actuació núm. 4, Raval dels
Grecs de Roses, signat el 3 de novembre de 2010. Exp: 4530/09 (2.1.6)
Observacions: Certificat d'acord de JGL de 18 de març de 2011, aprovant
conveni entre l'INCASÒL i l'Ajuntament de Roses.
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4. En data 4 de maig de 2012, la tècnica d’administració general dels Serveis Jurídics emet
informe on, en les seves conclusions, entre d’ altres aspectes, diu:
1. La rectificació ha de ser autoritzada pel secretari de la Corporació, amb el vistiplau
de l’alcalde.
2. L’òrgan encarregat per l’aprovació de la rectificació i de la comprovació de l’inventari
general és el Ple de la corporació.
3. L’anotació dels béns a l’inventari s’ha de realitzar amb una numeració correlativa per
a cada un d’ells dins l’epígraf respectiu, deixant un espai en blanc per consignar les
variacions que es produeixin en el curs de l’exercici i la cancel·lació dels
assentaments.
4. L’expedient de rectificació de l’inventari s’haurà d’exposar al públic amb la finalitat de
què qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment, o la part del
mateix que s’acordi, mitjançant anunci en el BOP de Girona, on s’assenyalarà el lloc
d’exhibició i es determinarà el termini per formular al·legacions, que en cap cas podrà
ser inferior a 20 dies.
5. S’ha de trametre una còpia de la rectificació de l’inventari general al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i a
l’Administració de l’Estat.
6. S’haurà d’inscriure en el Registre de la Propietat els béns immobles i els drets reals,
de conformitat amb allò previst a la legislació hipotecària, restant exempts els béns
de domini públic d’ús general.
5. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dis 18
de juny de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer.- Articles 6, apartat f), 32.3, 32.4, 36.1 i 39 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
la llei de patrimoni de les Administracions públiques.
Segon.- Articles 100 al 118, i 119 al 133 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el reglament de l patrimoni dels ens locals.
Tercer.- Article 2, apartat j) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, preceptua que la funció pública comprèn portar i custodiar el Registre d’Interessos
dels membres de la Corporació i l’ inventari de béns de l’entitat.
Quart.- Article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, en concordança amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Sisè.- Article 86 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local diu que les entitats locals
estan obligades a formar inventari valorat de tots els béns i drets que li pertanyin, del qual es
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remetrà còpia a les Administracions de l’Estat i de la Comunitat Autònoma i que es
rectificarà anualment, comprovant-se sempre que es renovi la Corporació.
Setè.- Article 204 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vuitè.- Article 222 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la llei municipal i de règim local de Catalunya.
A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, incorporant-hi
els béns esmentats en l’antecedent 3 d’aquest acord, i reflectint-hi les rectificacions dels
béns que també s’hi indiquen.
2. Sotmetre la rectificació de l’inventari a exposició pública durant el termini de 20 dies,
mitjançant anunci en el BOP de Girona, en el tauler d’anuncis i en el web municipal, amb
la finalitat de què qualsevol persona física o jurídica pugui examinar el procediment, o la
part del mateix que s’acordi, i pugui formular al·legacions.
3. Trametre una certificació d’aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes, i també a
l’Administració de l’Estat.
4. Notificar l’adopció d’aquest acord al Departament de Gestió Tributària, al GIS, i a l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Públics (Via Pública i Edificis i instal·lacions municipals), per
al seu coneixement i efectes. Exp. 700/12*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar
aprovar la proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

08.- APROVAR LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA
MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2012,
AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE ROSES
El senyor Juan Manuel Fernández, regidor de l’àrea de Carnaval i Festes, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta del regidor de Carnaval i Festes relativa a l’aprovació de la realització del
tradicional correbous, en la modalitat de bous a la plaça, que tindrà lloc el dia 15 d’agost de
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2012, en els terrenys que ocupava l’antic càmping Bahia, amb motiu de la Festa Major de
Roses.
Antecedents
1. Dintre de la programació de la Festa Major de Roses, està prevista la realització del
tradicional correbous, en modalitat de bous a la plaça, el dia 15 d’agost de 2012, en els
terrenys que ocupava l’antic càmping Bahia: un correbous al matí de 10.00 h a 12.00 h, i
un altre a la tarda de 16.00 h a 18.00 h.
2. La Disposició final Tercera “Llista de municipis” de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de
regulació de festes tradicionals amb bous, disposa que s’inclou com annex la llista
actualitzada de municipis on se celebren festes tradicionals amb toros, entre les quals, a
la província de Girona, hi consta el correbous de Roses durant la Festa Major del mes
d’agost.
3. En data 14 de maig de 2012, el tècnic de Festes informa favorablement l’aprovació de la
realització del tradicional correbous, en modalitat de bous a la plaça, el dia 15 d’agost de
2012, amb motiu de la Festa Major de Roses.
4. En data 18 de juny de 20120 la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.

Fonaments de dret
Primer. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
A proposta del regidor de Carnaval i Festes, el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD:
Aprovar la realització del tradicional correbous, en la modalitat de bous a la plaça, que tindrà
lloc el dia 15 d’agost de 2012, en els terrenys que ocupava l’antic Càmping (ctra. a l’Estació
de Vilajuiga, 10-18): un correbous al matí de 10.00 h a 12.00 h, i un altre a la tarda de 16.00
h a 18.00 h, amb motiu de la Festa Major de Roses, i d’acord amb la Llei 34/2010, de l’1
d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. Exp. 2027/2012 (11.1.5)*.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Explica que el Grup Municipal Socialista donarà llibertat de vot i,
per tant, cadascun dels seus integrants votaran el que creguin convenient i demanen que
cadascuna de les persones que ho desitgen puguin expressar, perquè han votat en un
sentit o un altre: sí, no o abstenció.
Alcalde.- Dóna la seva conformitat
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INTERVENCIÓ DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que amb aquest tema ja es van explicar l’any passat, ja van dir la
seva, tant en relació amb el correbous com en la festa del ànecs. Estan totalment en contra
que es facin servir animals perquè la gent passi una bona estona.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que igual que ha fet el Grup Municipal Socialista, el seu grup
municipal dóna llibertat de vot a cada regidor, perquè voti el que cregui convenient.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor. Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Josep Ma. Masblanch, Sílvia Useros,
Juan M. Fernández, Ambrosio Martinez, Francisco Martinez, David Beltran, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Set (7) Anna Jorquera, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisca Guijarro,
Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Dues (2) Marc Danés 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.

EXPLICACIONS DE VOT POSTERIORS A LA VOTACIÓ
Sra. Imma Carrión.- Manfiesta que vol exposar la seva oposició a la realització de la
modalitat de correbous pel fet que està en contra del maltractament d’animals amb finalitats
lúdiques i, per altra banda, pensa que podria ser una bona idea prescindir d’una activitat
com aquesta que té molta gent en contra o que no està d’acord amb el maltractament als
animals.
Sr. Carles Ferrer.- Puntualitza que el seu vot és en contra exclusivament pel canvi
d’ubicació, perquè van defensar un model de Festa Major que ha estat un èxit i el regidor de
festes actual va reconèixer l’altre dia que el model de vaquetes era un model a seguir a tot
Catalunya. Repeteix que està en contra del canvi d’ubicació, no en contra de la festa. Si la
festa es torna a la riera de la Trencada el seu vot és favorable, si es manté dins del model
de barraques i aquesta és la festa andalusa que volen fer, serà contrari com el que ha votat.

Sra. Anna Jorquera.- Fa la següent explicació de vot:
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Potser, més d’un pensa que en els correbous no es maltracta els animals, però les vaques,
bous, etc tenen un sistema nerviós molt desenvolupat i sensible que els fa sentir des d’una
cosa petita, i per nosaltres insignificant, fins a qualsevol dany de major envergadura.
Per això, amb aquesta activitat pateixen d’un estrés i una angoixa de la qual nosaltres no en
som conscients. Tot això sense comptar amb les estirades de cues, orelles i patades que
reben d’alguns del participants dels correbous.
Considero que en ple segle XXI ens podem divertir i podem disfrutar de la nostra festa major
d’una manera diferent que no sigui fer patir aquests animals inocents. No troba just continuar
realitzant l’activitat pel simple fet que sigui una tradició. No fa molts anys estava permès fer
coses que avui dia es consideren faltes molt greus i hem estat capaços d’evolucionar i en
aquest aspecte, per què en això no.
Com més violència ens diverteixi més violenta serà la nostra societat i per a mi no serem un
bon exemple si continuem disfrutant d’això. Per tant, votar a favor seria anar en contra dels
meus principis i espero que dels de més d’un rosinc i rosinca.

09.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT D’ÚS I SERVEIS DE LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE ROSES
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’avantprojecte del
Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de Roses.
Antecedents
1. Mitjançant Resolució de l’alcaldia núm. 1969/15.07.10, de data 14 de juliol de 2010, s’ha
resolt iniciar l’expedient per a la formació del Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca
Municipal de Roses. Així mateix, s’ha resolt constituir una comissió d’estudi per a la
redacció de l’avantprojecte del Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de
Roses.
2. Mitjançant Resolució de l’alcaldia núm. 580/09.03.12, de data 23 de febrer de 2012, s’ha
resolt nomenar una nova comissió d’estudi ja que, arran de la celebració d’eleccions
municipals, dels canvis en l’equip de govern i per raons de reorganització interna del
personal, alguns dels membres de la comissió o bé ostenten un càrrec diferent o bé ja no
presten els seus serveis a l’Ajuntament.
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3. En data 26 d’abril de 2012 ha tingut lloc la sessió constitutiva de la Comissió d’Estudi per
a la redacció del text de l’avantprojecte del Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca
Municipal de Roses.
4. En aquesta sessió i en les posteriors, els membres de la comissió han format
l’avantprojecte de reglament amb l’objecte de regular l’ús de les instal·lacions i dels
serveis de la biblioteca així com d’establir els drets i els deures dels usuaris d’aquest
servei municipal.
5. L’avantprojecte de reglament consta a l’expedient.
6. En data 1 de juny de 2012 la directora de la Biblioteca Municipal ha informat
favorablement la present proposta.
7. Els serveis jurídics de la corporació han donat la seva conformitat a l’avantprojecte de
reglament obrant a l’expedient.
8. En data 18 de juny de 2012, la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
Fonaments de dret
-

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
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
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

A proposta del senyor Marc Danés i Zurdo, regidor responsable de l’Àrea de Cultura, el Ple
de la Corporació adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de
Roses.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des
de la publicació de l’edicte al BOP de Girona, als efectes que s’hi puguin formular
al·legacions.
TERCER.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es presenten al·legacions.
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QUART.- Notificar aquest acord a la Direcció General de l’Administració Local, juntament
amb una còpia de l’avantprojecte.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord als Departaments d’Intervenció i de Gestió Tributària per
al seu coneixement. Exp. 2247/2010 (1.1.1.6)*

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- Explica que, com diu el títol, es tracta d’aprovar el reglament d’ús i serveis
de la biblioteca que bàsicament és deixar per escrit i deixar constància dels diferents serveis
que actualment ofereix la biblioteca municipal de Roses i alhora també deixar per escrit allò
que ja s’està fent de manera molt correcte que és els drets i deures dels diferents usuaris
que opten per accedir a aquest servei.
Abans de passar a l’acord voldria dir dos punts. El primer, és que han fet un reglament en
menys de dos mesos i l’altre, és agrair a tota la gent que ha format part de la comisió, però
en especial a les dues persones que han vingut en nom dels grups de l’oposició com són
l’Imma Carrión i la Ma. Àngels Arjona. Continua explicant que varen tenir unes jornades de
treball molt agradables i molt constructives i, per tant, des d’aquí vol animar que les diferents
jornades de treball o comissions que s’aniran creant a través d’aquest govern tinguin el
mateix tarannà.

INTERVENCIONS DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Diu que el seu grup hi votarà a favor i com ha dit el senyor Marc Danés,
aquest reglament es va elaborar de forma molt minuciosa, s’hi varen dedicar unes quantes
setmanes i es va repassar molt bé. El van formar diferents treballadors de l’Ajuntament, els
representants de la biblioteca i dels diferents grups polítics i aprofita per felicitar el personal
de la biblioteca per la feina que fan en el seu dia a dia per al foment de la cultura, de la
lectura, la formació, etc.

INTERVENCIONS DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Ma. Àngels Arjona.- Fa ús de la paraula per reiterar el que ha dit el senyor Marc Danés i la
senyora Imma Carrión, que han comentat que va ser molt gratificant treballar en aquesta
comissió. Emplaça a que es facin més comissions d’aquest tipus, perquè et sents
participatiu a l’Equip de Govern, en el tarannà i en el dia a dia del poble. Per això, pensa que
és molt positiu que hi hagin diferents veus i no només que siguin les de l’Equip de Govern.
Diu que el seu grup municipal votarà a favor, però els va quedar una cosa al tinter per part
del Grup Municipal de Gent del Poble, que són les famoses aules d’estudi. Quant a les aules
d’estudi, els hauria agradat que s’hagués pogut mirar d’incloure o buscar un espai dins de la
biblioteca. Saben que l’espai és molt limitat, ho varen estar parlant, tots hi estan d’acord i,
per tant, pensa que seria bo que hi treballessin i busquessin una solució per trobar un espai
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per ubicar unes aules d’estudi. Creuen que hi ha una demanda del nostres estudiants, tant
els que estan aquí a Roses com els que tenim a les nostres universitats i venen a passar els
caps de setmana, sobretot en èpoques d’exàmens, que reiteren que a la biblioteca, potser,
no troben el millor ambient per poder estudiar. Vol fer una crida, el reglament feia falta, no hi
era i votaran a favor.
RESPOSTES DEL REGIDOR PONENT ALS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ
Sr. Marc Danés.- Respon que ja van decidir que deixaven el reglament una mica obert,
perquè saben que des del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya s’està fent
un reglament marc per a totes les biblioteques de Catalunya i aquest tema també l’ha
comentat amb la senyora Sílvia Useros, regidora d’Ensenyament que també formava part
d’aquesta comissió. Ja es va anotar aquesta solució i, com ja es va dir, la biblioteca, potser,
no és el lloc més idoni. Si les coses milloren, segurament tindran més facilitat a l’hora de
buscar totes aquestes solucions i els agraeix novament la col·laboració prestada.
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.

10.- APROVACIÓ DE DOS CONVENIS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS INFORMÀTICS A
L’AJUNTAMENT PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de dos convenis de prestació de serveis informàtics a
l’Ajuntament per part de la Diputació de Girona.
Antecedents
1. La Diputació de Girona posa a disposició dels ajuntaments de les comarques gironines,
sense cost per a les entitats locals, de serveis d’allotjament de servidors al seu centre de
càlcul i també d’un servei de correu electrònic. L’Ajuntament de Roses gaudeix d’aquests
serveis des de fa vuit anys, més concretament té allotjat un servidor en el centre de
càlcul de la Diputació en el que hi ha instal·lada la web corporativa i un servei de correu
electrònic.
2. Amb motiu de l’actualització del servei de correu electrònic hem pogut constatar la
inexistència del preceptiu acord de serveis entre ambdues entitats, la qual cosa és
necessària per a establir les previsions jurídiques i tècniques que han de regir en la
prestació d’aquests serveis.
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3. Consta a l’expedient l’informe favorable emès pel cap del Departament de Serveis
Informàtics en data 24 de maig de 2012.
Fonament de dret
Primer. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Segon. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Tercer. Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal i
a la resta de normes concordants.
Quart. RD 1720/2009, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament
de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
Cinquè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Sisè. Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i
l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet.
Setè. 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.
Aproposta de la a senyora Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, s’adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar els dos convenis tipus: d’allotjament de servidors al centre de càlcul de la
Diputació de Girona per donar servei a través d’internet i d’allotjament de pàgines web,
comptes de correu i dominis als servidors de la Diputació.
2. Facultar a l’alcalde president per a la signatura dels esmentats convenis tipus.
3. Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
4. Trametre l’acord i la còpia del conveni a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, segons l’article 309.1 del ROAS. (Exp. núm. 2159/2012)*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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11.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSES PER A DUR A TERME EL SERVEI
DE DINAMITZACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DURANT L’EXERCICI 2012
El senyor Francisco Martinez, com a responsable de l’àrea de Promoció Econòmica,
presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a l’aprovació Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Roses per dur a terme el servei de dinamització i inserció laboral
per l’any 2012.
Antecedents
1. Que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Roses han col·laborat des
de l’any 2001 en el desenvolupament del Servei de Dinamització i Inserció Laboral en el
municipi de Roses, i que estan interessats en seguir donant aquest servei.
2. Les dues parts valoren molt positivament la feina feta en el marc dels dos convenis, tan
en el decurs dels sis anys de vigència del conveni signat l’any 2006, com de la feta
anteriorment i que parteix del primer conveni signat l’any 2001.
3. El servei ha apostat sempre per la qualitat i pels resultats i ha anat agafant diferents
formes en funció de les necessitats dels usuaris i de les fonts de finançament disponibles
en cada edició. Per això és necessari actualitzar el conveni signat per les dues entitats
l’any 2006, i que actualment està en vigència, per adaptar lo al servei que s’està donant i
per transferir lo al servei de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Roses,
atès que el conveni de l’any 2006 depenia de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament
de Roses.
4. Que la conjuntura econòmica ha suposat un increment notable de l’atur en el municipi de
Roses en els darrers anys, doncs l’any 2007 la taxa d’atur era del 6,7% i l’any 2011 era
del 12,97%. (Font: XIFRA. Diputació de Girona).
5. En el pressupost general de l’Ajuntament de Roses aprovat enguany està prevista
nominativament la partida de Promoció Econòmica 12 71 2410 46500 per un import de
VUIT-MIL CINC CENTS EUROS (8.500,00€) a favor del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
6. A l’expedient hi consta un informe favorable de la Tècnica de Promoció Econòmica de
data 28 de maig de 2012.
7. La Comissió Informativa del dia 18 de juny de 2012 ha emès un informe favorable al
respecte.
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Fonaments de dret
Art. 191 del Decret Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal
i de règim local de Catalunya
El regidor de Promoció Econòmica i Fires, el senyor Ambrosio Martínez Olivares, proposa al
Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Roses per a dur a terme el servei de dinamització i inserció laboral
durant l’exercici 2012.
2. Aprovar la despesa de 7.905,44€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 12 71 2410
46500 a favor del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: Serveis de dinamització i inserció
laboral, d’acord amb les clàusules establertes en el conveni.
3. Facultar a l’alcalde per la signatura del conveni a dalt esmentat.
4. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà al Carrer Nou, 48 17600
Figueres.
5. Notificar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya, c/ Via Laietana, 26 08003 Barcelona.
6. Comunicar al departament d’Intervenció el present acord.=exp: 1934/2012*

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Francisca Guijarro.- Demana que li expliquin en què consisteix exactament aquest
conveni. Quines propostes té el servei de dinamització i que li facin cinc cèntims en què
consisteix.
Després té una altra curiositat, vol saber per què es passa ara a Promoció Turística si fins
ara es portava dins de l’àrea de Benestar Social. Li agradaria que li pogués explicar.
ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Vol aclarir que Promoció Turística no existeix, hi ha Promoció Econòmica i hi ha
Turisme, que són dues coses diferents.

RESPOSTA DEL REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Sr. Ambrosio Martinez.- Respon que ho contestarà en un proper ple, perquè prepararà la
resposta.
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.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC LOCAL
D’APARCAMENT EN SUPERFÍCIE CONTROLAT PER PARQUÍMETRES AL MUNICIPI
DE ROSES
El senyor Josep Ma. Masblanch Ponce, responsable de l’Àrea d’Infraestructura i Serveis
Públics, presenta al Ple de la corporació l’adopció del següent acord:
Identificació de l’expedient
Proposta d’aprovació definitiva de l’establiment del servei públic local d’aparcament en
superfície controlat per parquímetres al municipi de Roses.
Antecedents
1. El Ple en sessió ordinària de data 2 de maig de 2012 va acordar l’establiment del servei
públic local d’aparcament en superfície controlat per parquímetres al municipi de Roses i
va aprovar inicialment la “Memòria justificativa d’implantació del servei públic
d’aparcament en superfície controlat per parquímetres a Roses”, el “Projecte
d’establiment del servei públic d’aparcament en superfície controlat per parquímetres a
Roses” i el Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en superfície
controlat per parquímetres al municipi Roses
2. L’aprovació inicial s’ha sotmès a informació pública, durant el termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) núm. 88,
de 8.05.2012, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6122 de 7.05.2012, en
un diari de difusió provincial (El Punt Avui del dia 5.05.2012) i en el tauler d’anuncis
d’aquesta corporació.
3. Dins el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny de 2012, va emetre un dictamen favorable al respecte.

Fonaments de dret
Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals -ROAS- (DOGC núm. 2066, de 23 de juny de 1995).
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Segon. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener de 1999).
Tercer. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de
03 d’abril de 1985).
Quart. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20 de maig de 2003).
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
1. Aprovar definitivament la “Memòria justificativa d’implantació del servei públic
d’aparcament en superfície controlat per parquímetres a Roses”, redactat pels serveis
tècnics adscrits a l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics, de data abril de 2012.
2. Aprovar definitivament el “Projecte d’establiment del servei públic d’aparcament en
superfície controlat per parquímetres a Roses”, redactat pels serveis tècnics adscrits a
l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics, de data abril de 2012.
3. Aprovar definitivament el Reglament regulador del servei públic local d’aparcament en
superfície controlat per parquímetres al municipi de Roses.
4. Publicar el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona
(BOP), atès el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Un cop s’hagi
publicat en el BOP es farà constar aquest tràmit en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant l’anunci corresponent, i també en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació.
5. Aquest reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils després de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. EXP 3964/2011**

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Intervé per preguntar un parell o tres de coses. Explica que ja van
dir que no estaven d’acord, perquè les zones que es feien per a ells eren poques i, per tant,
haurien ampliat la zona, tot i dir que dins del casc antic no en volien ni una.
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Després, vol preguntar si en aquest reglament, el reglament regulador del servei, hi ha les
zones verdes, les zones liles o altres zones que, d’alguna manera, com és una vila turística i
ho saben, els residents han de tenir oportunitat de poder aparcar el seu cotxe, sobretot si
són gent gran.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Anuncia que el seu grup municipal també votarà en contra, però
entenen que s’ha obert un concurs en el qual es veu clarament que va destinat a que
l’exploti una empresa privada. Hi ha uns requisits com demanar que hi hagi una facturació
de 200.000 euros o que es tingui una certa experiència.
Creuen que això ho podria gestionar una entitat municipal o el mateix Ajuntament i així els
diners anirien per l’Ajuntament o alguna entitat municipal. La pregunta és si el concurs està
pensat perquè ho exploti una empresa privada.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Diu que dintre del reglament no estan previstes zones verdes ni
zones de cap mena. És una prova per a zones blaves en el tram que està dins del reglament
per a la zona que va des de la plaça Catalunya fins el Jaume I. És una prova i, més
endavant, si s’ha d’ampliar i funciona s’ampliarà.
Quant al concurs, ho podria explotar una empresa municipal o podria explotar-ho un privat
com es fa al concurs. El que hi ha és una taxa que la ingressarà l’Ajuntament al concurs. El
concurs és obert, s’hi pot presentar qualsevol i en aquest moment s’hi han presentat
empreses privades.

SEGON TORN DE PARAULA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Només li vol fer saber que li entregaran el que ells creguin i de
quina manera ho haurien fet, sobretot en aquestes zones verdes i liles que en diuen ells i, si
hi ha ampliació esperen i desitgen que ho tingui en compte. Estan a la seva disposició per
fer aquestes reunions en les quals s’ho passen tan bé intentant portar entre tots el municipi
de Roses.

SEGON TORN DE PARAULA DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que sí, que ja es veu clarament que això està destinat al fet que ho
porti o ho gestioni una empresa privada amb els requisits que hi han posat. Simplement era
això i ells ho veuen en contra, perquè és una manera de voler aconseguir diners per
l’Ajuntament. Creu que hi ha altres entitats i associacions municipals que ho podrien fer i, en
canvi, amb aquests requisits va directament a una empresa privada.
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RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Respon que els requisits que s’han ficat per a la contractació són
per tal que si es fa a través d’una empresa privada o de qualsevol altre organisme que no
sigui empresa privada o associació com MIFAS, que es puguin presentar a explotació. De
moment, està fet així i el cànon repercuteix a l’Ajuntament i a l’explotació.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Afegeix que les zones liles i verdes funcionen en grans àrees d’aparcament com a
Barcelona, però no es pot comparar amb Roses. En una sola illa de l’eixample de Barcelona
hi ha vint vegades els aparcaments de zona blava que hi haurà aquí. Allà és lògic que els
posin a prop, però aquí a Roses de les 111 places d’aparcament reservem per liles i per
verds, ens quedem sense res i aleshores ja no valdria la pena.
El problema està en què molta gent que ve a treballar a qualsevol feina a Roses, són gent
que viuen en urbanitzacions o en altres municipis, arriben i deixen el cotxe. També passa el
mateix amb turistes que venen a un apartament o un hotel i quan arriben deixen el cotxe que
es queda vuit dies allà aturat. Es tracta de fer una rotació en la que només hi ha 111 places.
Si aquesta rotació, en la que només hi ha 111 places, més a més, encara la fem reduïda, no
valdria la pena ni fer-la.
Es tracta de qüestions de magnituds i respecte al que diu el senyor Francesc Giner quan
insisteix que ho farà una empresa privada, diu que en tot cas queda clar que l’Ajuntament no
ho vol fer directament, perquè no tenim infraestructura, no en sabem i abans de fer una cosa
mal feta s’estimen més fer un concurs en el que es poden presentar totes aquestes entitats
que indirectament està esmentant el senyor Francesc Giner, com ara associacions i entitats
de la localitat.
L’alcalde diu que, per descomptat, que s’hi poden presentar, però lògicament presentant una
experiència, una capacitat econòmica i tota una sèrie de requisits que qualsevol contracte
que fa un ajuntament, l’ha de fer amb plena concurrència i publicitat. Aquest procés es fa de
la manera que es fa i el termini és de molt poc temps, dos o tres anys, un any prorrogable,
perquè en realitat estan fent una experiència per veure com va.
El dia que ho treguin a concurs, treuran a concurs, lògicament, les ampliacions que puguin
haver com són les dels carrers Jaume I, Frederic Rahola i no gaire més. Veuran de quina
manera ho muntaran escoltant a la gent i fent-ho.
Més a més això anirà lligat al fet que quines ganes hem de tenir per donar una concessió
per explotar a llarg termini grans espais si tenen un compromís davant del poble de fer una
consulta popular. Ja veuran de quina manera i quina és la manera més pràctica de fer-la per
decidir on fem un aparcament soterrat, si aquí o allà. Lògicament, el dia que fem un
aparcament soterrat, quan es donin les clàusules anirà lligat a l’explotació dels aparcaments
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en superfície. Recorda que en un moment concret només hi havia una proposta que era la
de fer zona blava pràcticament tot el casc antic del poble de Roses. La propera proposta
tindrà aquesta llibertat de dir, escolteu està per elaborar, però el que volen és hipotecar amb
llargs contractes empreses i altres coses que vinguin a agafar aquesta explotació per més
allà d’un any prorrogable.
Forma part de l’estratègia de promoció d’aquest futur aparcament soterrat que lògicament
anirà lligat a aquesta promoció i qualsevol empresa hi podrà entrar com ho podrem fer
directament nosaltres amb qualsevol de les empreses com: Port de Roses, amb Promoció i
Desenvolupament de Roses. S’ha d’entendre aquesta zona blava com de transició fins a
arribar a aquest punt que tots els grups hem estat dient que a Roses calia un aparcament en
superfície de zona blava.
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. Masblanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: Nou (9) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez,
Francisca Guijarro, David Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

13.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL EN L’ACTIVITAT HOSTALERA I
COMERCIAL DE ROSES
El Sr. Josep Ma. Masblanch Ponce, responsable de l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics,
presenta al Ple la proposta d’acord del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta d’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora de l’ocupació del
domini públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses.
Antecedents
1. El Ple en sessió ordinària de data 2 de maig de 2012 aprova inicialment 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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2. L’aprovació inicial d’aquesta modificació de l’ordenança s’ha sotmès a informació
pública, durant el termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona (BOP) núm. 88, de 8.05.2012, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6122 de 7.05.2012, en un diari de difusió provincial (El Punt Avui del dia
5.05.2012) i en el tauler d’anuncis d’aquesta corporació.
3. Dins el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny 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
1. Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança reguladora de l’ocupació del domini
públic municipal en l’activitat hostalera i comercial de Roses.
2. Publicar el text íntegre d’aquesta ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona (BOP), atès el que disposa l'article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Un cop
s’hagi publicat en el BOP es farà constar aquest tràmit en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant l’anunci corresponent, i també en el tauler d’anuncis d’aquesta
corporació.
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3. Aquesta ordenança entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils després de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. EXP 3964/2011**

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Repeteix el que ja va dir en el ple de l’aprovació provisional. Primer,
agraeix públicament la reunió que varen tenir amb el regidor d’infraestructura i l’alcalde.
Després, manifesta que no veien amb bons ulls que s’ocupés més del 50% de l’espai útil de
la vorera. Fa el recordatori que aquesta ordenança no s’ha publicat com les altres, a la
pàgina web de l’Ajuntament, fet pel qual no va saber que es feia la publicació i no va poder
fer l’al·legació que pertocava quant al tema de la vorera. Anuncia que s’abstindran a les
votacions.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que el senyor Francesc Martinez l’ha passat a davant quan ha
comentat que no s’havia publicat a la web de l’Ajuntament. El senyor Giner volia demanar el
per què no s’havia publicat a la web i preguntar quan entrarà en vigor.

RESPOSTA ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde.- Respon que en el proper ple ell també procurarà explicar per què no s’ha publicat,
perquè a ell també el sorprèn que no s’hagi publicat a la web.
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Informa als presents que a la web mai s’ha publicat cap
aprovació provisional, però sí, definitiva. Reconeix que és una bona idea d’anar publicant les
aprovisions provisionals, perquè la gent ho tingui.
Alcalde.- Respon afirmativament quan el senyor Francisco Martinez li pregunta si ho poden
comprovar.
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. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, M. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Set (7) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrión, Francisco Martinez,
Francisca Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
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.
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14.- PROPOSTA RELATIVA A L’AGRUPACIÓ I SEGREGACIÓ DE DIVERSES FINQUES
SITUADES AL PARATGE ARGONISTA I RECTIFICACIÓ DE LA SUPERFÍCIE DE LA
QUAL SE’N CEDEIX L’ÚS A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA
INSTAL·LACIÓ DEL PARC DE BOMBERS
La senyora Montserrat Mindan, primera tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l'expedient
Proposta relativa a l’agrupació i segregació de diverses finques situades al paratge
Argonista i rectificació de la superfície de la qual se’n cedeix l’ús a favor de la Generalitat de
Catalunya per a la instal·lació del parc de bombers.
Antecedents
1. L’Ajuntament de Roses és propietari de la finca registral 36029 de 10.156,81 m2 de
superfície.
2. Que per acord del Ple que va tenir lloc el dia 09.09.1999, es va acordar cedir
gratuïtament l’esmentada finca a la Generalitat de Catalunya, perquè la destinés a la
construcció i instal·lació d’un parc de bombers, tot i que aquesta cessió va quedar
pendent de formalitzar, si bé a la pràctica el parc de bombers ja està construït i en
funcionament des de fa temps.
3. Que en dates 11 de febrer de 2010 i 2 de juny de 2010 (DOGC. núm. 5682, de 30 de
juliol de 2010) es va aprovar el POUM de Roses que modifica lleugerament la
qualificació de la finca objecte de cessió i destina a l’ús d’equipament una porció de
9.300 m2. La resta de finca es destina a vialitat.
4. Que és voluntat comú d’ambdues parts ajustar la cessió formal a la seva realitat
urbanística.
5. Consta a l’expedient els informes de l’arquitecte municipal d’aquesta corporació, emès
en data 11 de juny de 2012, indicant entre d’altres aspectes el següent:
“Li és d’aplicació el POUM de Roses aprovat definitivament el 30 de juliol de 2010.
Superfície del sòl, segons planimètric, deduint la vialitat prevista pel POUM: 9.300 m2
Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable
Qualificació: D8- Equipaments dotacionals per a Serveis Tècnics”
Així mateix, adjunta els plànols de data juny de 2012 de les finques inicials i resultants
anomenats:
Plànol núm. 1. Informació cadastral parcel·les inicials
"
" 2. Agrupació
"
" 3. Parcel·les finals
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"

"

4. Informació urbanística parcel·les finals

6. En data 12 de juny de 2012 el Secretari general de l’Ajuntament emet un informe
favorable al respecte.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juny de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de Dret
-

LLei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social
BOE 31 desembre de 1996 (LA LEY 4234/1996).
Llei Hipotecària de 8 de febrer de 1946.
Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s’aprova el Reglament hipotecari.
Resolució de 22 de febrer de 2003 de la Direcció General dels Registres i Notariat.
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 20.05.2003).
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, article 49.
El Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) de Roses (DOGC núm. 5682, de 30 de
juliol de 2010).

A proposta de la 1ª tinent d’alcalde, senyora Montse Mindan Cortada, el Ple adopta el
següent:
ACORD
1. Agrupar, amb efectes merament instrumentals, les finques registrals 36029, 2050 i 2350
N, totes elles limítrofes i de propietat de l’Ajuntament, per a la seva posterior segregació i
cessió en part. Aquestes parcel·les registrals correspon a les següents cadastrals:
Finca 36029 (Inscrita al Tom 3100, Llibre 698 de Roses, Foli 127): parcel·la 210 del
polígon 8
Finca 2050 (Inscrita al Tom 2805, Llibre 405, Foli 196 de Roses): parcel·la 61 del polígon
10 i parcel·la 9 del polígon 8
Finca 2350 N (Inscrita al Tom 2927, Llibre 525 de Roses, Foli 28): parcel·la 8 del polígon
8 i parcel·la 211 del polígon 8.
2. La descripció de la finca resultant de l’agrupació instrumental és la següent:
Rústica: peça de terra situada al terme municipal de Roses, anomenada Argonista.
Segons el Registre de la Propietat disposa d’una superfície de catorze mil quatre-cents
vint-i-dos metres quadrats (14.422,00 m2), però segons recent medició té una superfície
de catorze mil dos-cents trenta-quatre metres quadrats (14.234,00 m2), motiu per al qual
es demanarà la inscripció de la menor cabuda. Una de les porcions, que té forma
triangular i equival a la parcel·la 61 del polígon 10 de rústica, està separada de la resta,
perquè la travessa la ctra. de Roses a Cadaqués. Llinda al Nord-est, amb parcel·les 60
del polígon 10 de rústica i Nord-oest amb parcel·la 162 del polígon 10 de rústica; a l’Est
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amb camí i parcel·la 10 del polígon 8 de rústica; al Sud-est amb camí i Sud-oest amb
parcel·la 7 del polígon 8 de rústica i a l’Oest, amb parcel·la 6 del polígon 8 de rústica.
3. Així mateix, se sol·licita al Registre de la Propietat la inscripció de la minor cabuda de
finca resultant de l’agrupació instrumental, ja que, segons recent medició, te una
superifície de 14.234,00 m2.
4. De la finca agrupada se segreguen les següents porcions a fi de constituir les finques
registrals independents:
- Finca destinada a equipament públic, (Clau D8 segons POUM vigent), amb la següent
descripció:
Rústica: peça de terra destinada a la construcció del parc de bombers situada al terme
de Roses, anomenat Argonista, correspon a la parcel·la 210 del polígon 8. Té una
superfície de nou mil tres-cents metres quadrats (9.300 m2). Afronta: al nord-est, amb
parcel·la 10 del polígon 8; nord-oest amb resta de finca matriu; al sud-est, amb resta de
la finca matriu; al sud-oest, amb parcel·la 6 del polígon 8.
- Finca amb una superfície equivalent a 1.328 m2 amb la següent descripció:
Rústica: peça de terra de forma triangular, situada al terme municipal de Roses,
anomenada Argonista, correspon a la parcel·la 61 del polígon 10 de rústica. Afronta: al
nord-est amb parcel·les 60 i 63 del polígon 10 de rústica; al sud-est amb l’esmentada
carretera i al sud-oest amb parcel·la 162 del polígon 10 de rústica.
- Finca inclosa dins del sòl urbanitzable no delimitat (SUND2), amb una superfície total
equivalent a 3.099 m2 amb la següent descripció:
Rústica: porció de terreny de forma irregular, situada al terme municipal de Roses,
anomenada Argonista, correspon a la parcel·la 211 del polígon 8 de rústica. Afronta a
nord-oest amb porció segregada; al nord-est i al sud-est amb camins i al sud-oest amb
parcel·la 7 del polígon 8.
- Practicades les anteriors segregacions el resta de finca matriu queda amb la descripció
i superfície següent:
Rústica: Porció de terreny, inclosa dins l’àmbit del sòl no urbanitzable (SNU), amb forma
rectangular, paral·lela a la carretera de Roses a Cadaqués. Es correspon amb les
parcel·les 8 i 9 del polígon 8 de rústica, té una superfície de 507 m2 (115 m2 + 392 m2,
respectivament) Llinda al nord i sud-oest, amb carretera; i al nord i sud-est amb porció
que se segrega per destinar-se a parc de bombers.
Es declara la innecessarietat de llicència de parcel·lació d’aquestes quatre parcel·les, de
conformitat amb l’article 243 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme
5. Esmenar l’acord del Ple del dia 9 de setembre de 1999, en el sentit que la superfície de
la finca de la qual se’n cedeix l’ús a favor de la Generalitat de Catalunya, per a la
instal·lació del parc de bombers, és de 9.300 m2 en comptes de 10.156,81 m2, ja que el
planejament vigent destina a l’ús d’equipament 9.300 m2 i la resta a vialitat.
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6. Comunicar aquest acord al Registre de la Propietat de Roses, a fi que emeti noves
certificacions de totes les finques.
7. Reflectir aquesta operació en l’Inventari de béns municipal.
8. Publicar aquest acord al BOP de Girona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web
municipal.
9. Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Urbanisme i al Departament de Gestió Tributària de
l’Ajuntament per al seu coneixement i als efectes que convinguin.
10. Notificar el present acord a la Subdirecció Gestió Econòmica Servei de Contractació i
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement. = EXP. 3150/99*.
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.

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-PM DE ROSES PER A QUE
UN CARRER DE LA NOSTRA VILA PORTI EL NOM DEL ENGINYER JOAN BAPTISTA
CALVI (CARAVAGGIO, C. 1525 - PERPINYÀ, 1565), DISSENYADOR DE LA
CIUTADELLA DE ROSES
La present moció després de ser llegida pel senyor Francisco Martinez queda sobre la taula
per a ser tractada novament en una propera sessió.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Francisco Martinez.- Diu que com ja varen comentar a la comissió informativa, estan
oberts a què no hagi de ser aquest carrer en concret, sinó que pot ser un altre carrer, com a
la part de darrera de la Ciutadella. A la ronda de Circumval·lació no perjudicaria a ningú,
perquè allà no hi ha cap vivenda. També podria ser el tram de carrer que s’està fent a
darrere del camp de futbol, on anirà l’escola Montserrat Vayreda. Opina que també seria un
bon lloc de posar aquest nom de carrer en un lloc on hi ha una escola, perquè tampoc
afectaria ningú o ho proposen per qualsevol altre carrer per tal que puguin arribar a un acord
entre tots els grups municipals.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- El primer que volen deixar palès és que respecten totalment la figura de
l’enginyer italià Joan Baptista Calvi i la seva trajectòria com a personatge rellevant de
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l’època. També reconeixen la feina feta tan a Roses com a Perpinyà, Ibiza, Salses i altres
indrets.
El seu grup, per majoria, va decidir de votar en contra d’aquesta proposta, doncs entenen
que el lloc on es demana de posar-hi el nom, no els sembla correcte. Tot i respectant la
figura de Calvi, creuen que a l’entrada de Roses el nom d’avinguda de Rhode és l’adient i
els agrada tal i com està. Si parlem de posar-li el nom en un altre indret, el Grup Municipal
de Gent del Poble proposa que es tregui el nom de Plaça del Rei i es posi el nom de Plaça
Calvi. Anuncia que si no és així votarien en contra de la moció.
El senyor Giner també comenta que és una qüestió que tampoc s’ha comentat prèviament i,
en principi, votaran en contra.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Sr. Manel Escobar.- En representació del Grup Municipal del Partit Popular manifesta que no
és pas que el senyor Calvi no es mereixi un carrer, però no li agrada que sigui a l’avinguda
de Rhode. Demanaria que si això es deixa sobre la taula, de parlar-ho tranquil·lament per
mirar quin és el lloc idoni, si ha de ser aquí o allà. Diu que això de parlar ara mateix i buscar
un lloc per posar en un carrer el nom de Joan Baptista Calvi no ho creu convenient.
Considera que no és una qüestió d’urgència, que pot esperar un o dos plens més, ho
miraran amb tranquil·litat i en parlaran, si els sembla bé. Repeteix que el seu grup municipal
no està d’acord de posar aquest nom de carrer a aquest lloc concret de l’avinguda de
Rhode.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Carles Pàramo.- L’alcalde fa ús de la paraula en nom de Convergència i Unió i fa les
següents consideracions:
Primer, diu que no és recomenable canviar el nom de cap carrer pel desgavell. Aquesta
proposta, tal com acaba de dir, potser no era prou ben meditada, perquè en aquest carrer hi
ha tres hotels, un munt de restaurants, establiments i gent que hi viu. A ningú li agrada haver
de canviar les targetes i menys als establiments que depenen dels seus clients i que gràcies
al GPS arriben al lloc allà on van.
Segon, el seu grup municipal considera que per als noms dels carrers de Roses és
convenient que siguin de persones directament benefactores de Roses i del nostre país.
Aleshores, alternatives com suprimir el nom de Miquel Oliva Prat de la ronda de darrere,
gairebé és una barbaritat.
Respecte a una de les possibilitats que s’han comentat en aquest punt que considera prou
interessant és la que s’ha fet en relació a la plaça el Rei. Creu que hi podrien posar plaça de
l’Emperador Carles I, perquè a última hora, En Calvi treballava, perquè algú de fora de
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Roses va decidir que aquí s’havia de fer una ciutadella. Per tant, no sap si el mèrit que hi
hagi una ciutadella és d’un senyor que va venir llogat, l’arquitecte de l’obra, o d’aquell que
pensant en la defensa de les coses de Catalunya, en època dels atacs dels serrains i dels
turcs en contra la nostra gent, va decidir fortificar-ho per poder-se defensar. Com ha dit, cal
que els noms es posin pensant en Roses, en els nostres benefectors i del país.
Tercer.- En els nostres carrers tenim un dèficit important de grans personalitats, que són
exemple per a tots.
Quart.- No tenim cap carrer amb nom de dóna, llevat de l’avinguda Mare de Déu de
Montserrat
Cinquè.- Ens manca de posar un carrer amb el nom de Beas de Segura, perquè és gairebé
un compromís moral i es va posar aquest nom en un passeig que tota la vida serà el passeig
del Port i creuen que no és el lloc adient. Els agradaria posar aquest nom a un carrer on hi
visqués gent i que poguessin viure en el carrer Beas de Segura.
Aquesta és la posició de Convergència i Unió i, per tant, hi votaran en contra.

SEGONA INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Francisco Martinez.- Com ja ha comentat a l’exposició han proposat aquest tram de
carrer, però que no tenen cap problema, si tots estan d’acord, en triar un altre carrer. Ha
proposat la ronda de Circumval·lació, la part de darrere la Ciutadella, on no hi ha cap
vivenda i que, per tant, no afecta a ningú. Ha proposat el tram on s’està fent l’IES Montserrat
Vayreda, on tampoc hi ha cap vivenda ni cap hotel. Per tant, tampoc afectaria a ningú.
Diu als presents que si creuen que haurien de trobar un carrer que no afecti cap persona ni
cap empresari, com és el cas dels hotels, per al Grup Socialista no seria cap problema de
deixar aquesta moció sobre la taula fins trobar un tram de carrer que sigui adient per a un
personatge com aquest.
Després del debat, la moció queda sobre la taula, per a ser tractada més endavant, en una
propera sessió.

EXPLICACIONS EN RELACIÓ A QÜESTIONS PENDENTS DE PLENS ANTERIORS

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Abans d’entrar en el punt de precs i preguntes, l’alcalde vol manifestar que la
senyora Magda Casamitjana avui no ha assistit a la Junta de Portaveus. L’alcalde
puntualitza que, sempre, el mateix dia que hi ha ple, hi ha junta de portaveus. No sap si se li
ha comunicat o no, a la qual cosa la senyora Casamitjana respon que no se li ha comunicat i
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l’alcalde diu que és igual i si la senyora Casamitjana diu que no se li ha comunicat, ja està
dit.
Aleshores, lamenten que aquesta vegada la senyora Casamitjana tampoc hagi vingut i li diu
que l’advertiment que fan és que en el punt de precs i preguntes seran rigorosos i no podran
admetre que cada pregunta es converteixi en un discurs, en un míting i, per tant, una
pregunta és una pregunta i un prec és un prec, sense necessitat d’allargar una intervenció.
En tot cas no interromprà ningú, però serà estricte amb els deus minuts que té assignat cada
grup. Si hi ha alguna pregunta que necessita molt de temps, lògicament amb un ROM que
és el que preval, des que es va aprovar, es pot respondre en el següent ple.
També agrairien que les preguntes es puguin fer per escrit, d’aquesta manera tindrien temps
per poder fer la resposta, perquè de vegades hi ha respostes complexes, com aquella que
ha portat a la confusió de si un senyor era càrrec de confiança o no ho era.

Abans de precs i preguntes, l’alcalde informa que preguntarà als membres de l’Equip de
Govern si amb les respostes que varen fer a l’anterior precs i preguntes varen quedar les
qüestions prou respostes. Torna a dir que si tinguessin les preguntes, dos o tres dies abans
per escrit, les quaranta-vuit hores com marca aquí, podrien venir amb coneixement de causa
i no seria una cacera, d’aviam si t’enganxo fora de lloc.
Sra. Sílvia Useros.- Una de les preguntes que es va fer en el darrer ple va ser quina gestió
s’havia fet per al Montserrat Vayreda. La regidora fa saber que té notícies noves, la setmana
passada va parlar amb el senyor Enric Marquès que és el controlador de projectes del
departament d’Ensenyament i els ha explicat que tenen la previsió que el mes de juliol surti
aquest projecte a licitació. Això vol dir que es publicarà i que la previsió de què es comencin
a fer unes obres al Montserrat Vayreda serà el novembre.
Després es va comentar com afectaven el tema de les retallades de la llar d’infants. Diu que
ells com a Equip de Govern i Ajuntament mantindrà la mateixa quota fins a final d’any. Diu
que hi havia una primera proposta de la consellera, de mil euros, de subvenció per a la llar
d’infants.
Explica que estan esperant de reunir-se amb la Federació de Municipis, perquè hi havia una
altra proposta de 875 euros. A dia d’avui, encara no s’ha dit res i estan esperant a veure què
els diran, si seran 875 o seran 1.000 euros.
Sr. Àngel Tarrero.- Recorda que va haver una pregunta que no es va contestar per al senyor
Francesc Giner.
La pregunta era referent a un senyal que hi havia en una illa pintada al carrer Tarragona.
Simplement vol informar que aquest senyal no revesteix cap perill per a la circulació. Si s’hi
fixa, tothom que baixa pel carrer Tarragona fins el carrer Lluís Companys li queda molt a
l’esquerra.

260

Els que s’incorporen del carrer Pep Ventura i volen entrar al carrer Girona tenen un tram
molt curt per poder agafar velocitat. Aleshores, és fàcil d’accedir al carrer Girona.
Consideren que amb aquesta illeta i el senyal vertical no hi ha cap perill i així els ho han dit
els tècnics.
També li sembla que algú va fer alguna pregunta sobre el tema del mercat que es vol posar
al passeig Marítim. També volia aclarir-ho, perquè la qüestió del mercat que es vol posar al
passeig Marítim de Roses és principalment per un tema de seguretat Ciutadana i ordre
públic. El que volen aconseguir és ocupar aquest espai físic que utilitzen els manteros i
d’aquesta manera fer més fàcil la feina de la Policia
Aleshores, és per facilitar tota aquesta feina que els està costant molt de fer cada any i és
una fórmula amb la qual esperen no equivocar-se i si és així estan buscant altres fórmules,
perquè això es pugui solucionar.
Estan oberts a qualsevol suggerència que els puguin fer per poder erradicar aquest
problema.
Sra. Anna Jorquera.- Fa ús de la paraula per explicar una qüestió pendent que va plantejar
la senyora Imma Carrión.
−

Aquesta qüestió és en relació al servei de menjador dels casals d’estiu. Explica que, tal
com va dir, el concurs estava obert a tothom. Les tres empreses que es convidaven al
concurs eren les que d’alguna manera havien tingut relació amb els casals municipals.
Una d’elles no és que hi estigués relacionada, sinó que els havien demanat sisplau que
el avisessin quan hi hagués el concurs i, per l’interès que tenien, van creure que, com
eren tres les que havien d’apuntar, van posar aquesta empresa.

−

Referent a una de les preguntes que es van fer, sobre la qüestió del llagut, els informa
que segurament sortirà a concurs. Ho tenen tot preparat i segurament serà així, tot i que
encara no està presa del tot la decisió.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Diu que hi ha dos notificadors, sempre li truquen, perquè moltes
vegades no està a casa i està al forn. Sempre la truquen per dir-li on li deixen la
convocatòria i qui la signa.
Aquesta vegada no ha rebut cap trucada i no té per què saber que hi havia junta de
portaveus. Si és cada dia o abans de la una s’ho apuntarà, però demana que una trucada no
costa res i a més es notifica per escrit i en aquest moment no ho té.
Alcalde.- Diu que ho comunicaran a Secretaria, perquè siguin curosos amb aquestes coses.
Sra. Magda Casamtjana.- Insisteix que sobretot ho facin, perquè tenen el número de telèfon
per poder-ho fer.
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Alcalde.- Abans de continuar dóna llibertat al senyor interventor, perquè pugui marxar degut
a un compromís familiar, ja que estem a precs i preguntes i no cal la seva assistència. Tot
seguit, l’alcalde aprofita per donar les gràcies a l’interventor per la feina que fan, cosa que
no ha fet quan han celebrat la comissió de comptes. La feina la fan molt ben feta i demana
que continuin vetllant per la bona marxa d’aquest ajuntament.

16.- PRECS I PREGUNTES

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Anuncia que avui només farà un prec.
01.- Demanaria si es podrien agilitzar els tràmits per pagar les subvencions als centres
educatius, doncs li consta que va ser aquest novembre que van presentar les factures i la
documentació corresponent a les subvencions per excursions, sortides i colònies de l’any
2011 i a hores d’ara encara no s’ha cobrat.
Va ser arran del Consell Escolar Municipal del passat 19 de juny, que amb una demanda
dels directors, l’endemà els va arribar una notificació que havien de tornar a presentar
factures que no eren correctes.
Tot això allarga molt els terminis i en un moment que ells també estan patint les retallades i
van molt justos amb tot el tema pressupostari, estaria bé agilitzar una mica aquests tràmits i
vol saber si, en concret, la subvenció d’aquest any trigaran gaire a rebre-la.

Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions.
01.- En primer lloc, des de l’agrupació dels socialistes de Roses volen felicitar i agrair la
feina que fa l’entitat social i juvenil Xarxa de Convivència i els èxits que ha obtingut en les
dues darreres activitats, tant en el concurs de Hip Hop com en la festa local.
Alcalde.- Adverteix al senyor Carles Ferrer que estem en el punt de precs i preguntes i no
ens en podem desviar, l’alcalde accepta si vol fer una moció en el ple i que faci les
felicitacions que vulgui. Insisteix que cada cosa té el seu ordre i per això hi ha un ROM que
ens diu de quina manera hem de fer-ho.
L’alcalde segueix explicant al senyor Ferrer que si vol fer felicitacions, s’hi poden adherir
tots. Poden felicitar a “Xarxa de Convivència” i poden felicitar a tanta gent com vulgui, però
que ho faci en el marc que toca. Demana sisplau que a precs i preguntes es facin precs i
preguntes.
Sr. Carles Ferrer.- Diu que continua la seva intervenció i que ja s’ha acabat l’agraïment.
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02.- Ha vist que al costat del Cuc Park s’ha instal·lat un grup de firaires i pregunta si ja tenen
tots els permisos en regla.
03.- Han vist que darrera del Cuc Park, a la carretera que porta a l’antiga rotonda de la
banyera, hi ha una zona d’acampada nova. Pregunta si ja tenen tots els permissos. Hi ha
caravanes i una mica de tot.
04.- Pregunta com tenim el Pla Local de Joventut 2012-2015 i quin és el termini per aprovarlo per ple segons les bases a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de
Catalunya. Pregunta quin cost ha tingut el castell de focs de Sant Joan.
05.- En cas que la Selecció Espanyola arribi a la final, com fa dos anys, pregunta si hi haurà
pantalla a la plaça Frederic Rahola, degut a l’afició que tenim a Roses.
06.- En forma de prec, demana que les biciletades de l’11 de setembre i de l’1 de maig
tornessin a recuperar les seves dates, degut a què el canvi de dates ha fet que no tinguessin
aquella brillantor que tenien aquestes bicicletades.
Sr. Francisco Martinez.- Fa les següents intervencions:
01.- En el seguiment que va fent d’alguns temes li queda pendent la Casa de l’Anita i
l’Ajuntament Vell. Ha passat un any i vol saber com està, perquè veu que encara continua
tancat.
02.- Al vial Nord va haver problemes amb l’empresa que va guanyar el concurs i pregunta a
veure com està ara.
03.- Del Pla de Barris, dels carrers al voltant del carrer Peralada, veu que estan tots acabats,
però la plaça del General Prim, no sap per quin motiu, està tota sense fer. Pregunta,
exactament quin és el problema que hi ha allà.
04.- Com ha comentat el regidor d’Hisenda, en el punt segon, a la informació de l’Alcaldia,
per la Junta de Govern del 5 d’abril d’aquest any es va acordar aprovar aquest nou impost
pel Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, taxa que fins ara estava assumida per
l’Ajuntament.
05.- Sap que la Generalitat de Catalunya ha aprovat uns ajuts en forma de subvencions per
als ens locals, ajut que va ser publicat el passat quinze de juny en el DOGC. Volia saber si
aquesta subvenció està demanada i en el cas que més tard es rebi aquesta subvenció,
pregunta si això servirà per rebaixar la quantitat que s’està pagant de l’impost.
06.- Per decret de l’Alcaldia de 22 de juny de l’any passat i aprovat pel Ple de la Corporació,
posteriorment, es varen conferir una sèrie de delegacions a favor del senyor Manel Escobar,
el senyor Josep Ma. Masblanch i la senyora Sílvia Ripoll per a les urbanitzacions de Santa
Margarida, Puig Rom-Canyelles i Mas Fumats-Mas Boscà, respectivament. Vola saber, de
les facultats que es varen delegar, com s’ha vetllat per la coordinació entre l’Ajuntament, les
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associacions i entitats de les urbanitzacions, quin seguiment s’ha fet de l’acció de govern,
com s’ha informat als ciutadans i entitats veïnals, quines propostes s’han fet a l’Ajuntament
per part dels regidors, quines prioritats pressupostàries i inversions s’han plantejat a
l’Ajuntament i quines propostes, suggeriments o queixes s’han atès i com s’han recollit o
canalitzat.
07.- Després fa un prec en relació a la vorera que s’ha fet al davant de la botiga del Flash i
del bar Tot Tapes, antic cafè Caliente. La veritat és que com diu la gent del poble, ha quedat
fatal, molt malament. Fa el prec que es torni a deixar tal com estava i, a més, aquell lloc
d’allà servia per aparcar les motos i sempre hi havia motos maques. Repeteix el prec de
tornar-ho a deixar tal i com estava.

Sra. Francisca Guijarro.- Fa les següents intervencions:
01.- Demana si li poden facilitar el percentatge d’ocupació turística a Roses fins la data
d’avui. Creu que tenim una davallada turística d’un 11% en relació al darrer any i vol saber si
són dades oficials i com es treballa des de l’Ajuntament per facilitar la remuntada.
02.- Demana que li facilitin també el nombre de persones ateses a l’oficina de turisme i la
comparativa amb el darrer any.
03.- Pregunta si tenen constància de quanta gent de la regió del nord de Westfalia,
Dusseldorf o del mateix Solingen tenen reserva feta o són ara mateix a Roses, en un dels
hotels, apartaments o vivendes turístiques.
03.- Aprofita per dir que el 21 de maig va presentar una instància, perquè se li passés còpia
dels expedients que va mirar, perquè no va tenir cap problema en veure’ls, però va demanar
còpia i encara està a l’espera que li diguin alguna cosa des del 21 de maig.
04.- Voldria saber si hi ha alguna ordenança reguladora dels habitatges turístics de Roses.
Al juny del 2011 s’havia ja constituït una comissió d’estudi per la redacció d’un avantprojecte
d’ordenança i voldria saber com està aquest tema.
05.- També al juny del 2011 hi havia aprovada la contractació per la creació d’un portal web
de turisme de Roses i també li agradaria saber com està aquest tema.
06.- Hi havia tot un informe i un projecte realitzat per Josep Chias, un dels millors
especialistes en màrqueting turístic del nostre país amb reconeixement mundial, en els quals
feia una sèrie de propostes per tal d’afavorir el desenvolupament dels nostres propis
recursos turístics, que suposaven petites millores i que podien tenir una resposta envers el
turisme de Roses. Voldria saber si ho tenien en compte i creu recordar que en aquell informe
ja parlava de la Fira de la Rosa i, en definitiva, volia saber si tenien en compte aquell
projecte i si fan servir alguna cosa, que els ho comuniquin.

Sr. David Beltran.- Fa ús de la paraula per adreçar al ple una única pregunta:
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01.- Pregunta com és que Roses no disposa a les seves platges de bandera blava.

Sra. Magda Casamitjana.- Fa la següent intervenció:
01.- Diu que farà les preguntes per escrit. Només volia saber com estava el tema de Santa
Margarida, com està el PUOSC, com estava el tema pendent amb el senyor Manel Escobar i
el tema de les boies, perquè hi ha moltes queixes.
02.- Anuncia que només vol fer una pregunta. En concret, pregunta quantes vegades
l’alcaldessa, al govern anterior, no va deixar acabar de fer les preguntes quan hi havia
regidors que en feien vint o trenta.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que en el carrer Tradició fa un temps que s’ha prohibit aparcar en aquell carrer amb
la molèstia i la queixa de tots els veïns. Ara aparca gent que ve de fora i com que no hi ha
control, ells no aparquen i aparquen els que venen de fora. Pregunta si es pot controlar una
mica més aquell carrer.
02.- Hi ha força queixes per causa de l’horari de la SARFA que no quadra amb l’horari de la
RENFE. Sap que és molt complicat, però hi ha vegades que s’està esperant una hora i mitja
per agafar la SARFA. Demana que parlin amb aquesta gent i quadrar els horaris.
03.- El carrer que s’ha obert recentment, és el carrer de la Travessera de l’Església, els
veïns hi troben a faltar llum, no hi ha llum i els cables de la llum, que travessen el carrer
estan molt baixos. Demana a veure si poguessin parlar amb els de l’empresa, perquè ho
facin com s’ha de fer. A veure si es pot soterrar i que no hi hagi el perill que hi ha.

Sra. Ma. Àngels Arjona.- Fa una única intervenció en forma de pregunta.
01.- Diu que només té una pregunta i és que en el darrer ple es va comunicar que s’estava
fent un conveni amb la Piscina i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. El seu grup municipal
va fer la proposta que també es podria mirar de fer un conveni amb l’Escola de Música de
Castelló d’Empúries. Pregunta si havien pogut parlar o iniciar algun tràmit, perquè seria bo
que, potser, el setembre, en iniciar el curs, això estès enllestit. Com que a l’estiu tot
s’enlenteix una mica, a veure si havien pogut tenir algun contacte.

RESPOSTES ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
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Alcalde.- En relació als tràmits de subvenció a centres educatius, passa la paraula al senyor
Manel Escobar.

Sr. Manel Escobar.- Respon les següents preguntes.
-

S’adreça a la senyora Imma Carrión que en el tema de subvencions, ja sigui un col·legi,
ja sigui una entitat, s’han de complir uns criteris bàsics mínims, perquè l’Ajuntament
pugui pagar. Sembla ser que hi ha hagut unes factures errònees i han de complir uns
mínims bàsics perquè això pugui ser així. El departament d’Intervenció en això és clar.
Ha de seguir un tràmit i l’Ajuntament és rigorós, perquè no volen que se’ls escapi
absolutament res i el tràmit ha de ser tal i com es fa ara. Miraran a veure què poden fer.

-

Respon al senyor Francisco Martinez per la qüestió de les franges tallafocs, que li
preguntava quines subvencions hi havia. Explica que les subvencions de la Generalitat
són de Medi Ambient, però en concret pel tema de franges tallafocs no n’hi havia cap
d’específica. Li consta que n’han demanat alguna, però no ha estat en concret pel tema
de les franges tallafocs, perquè si haguessin rebut alguna subvenció, evidentment,
hagués tingut la seva repercussió i haguessin rebaixat el cost.

-

De la qüestió de Santa Margarida pot informar que ell personalment ha tingut reunions,
tant en el tema de veïns com amb la nova associació de comerciants de Santa
Margarida.

Aquest matí ha parlat amb el president de las acequias dels canals de Santa Margarida, el
senyor Menendez per tot el que comportarà la polèmica que hi ha amb tota l’afectació de la
urbanització i ara mateix han trobat un local polivalent, que suposa que en breu ja el podran
posar en marxa i esperen de poder fer l’habilitació per a un gran aparcament. Estan
esperant que pugui ser així per poder posar-lo en marxa aquest mateix estiu.
-

Respecte al tema de les boies, el senyor Escobar diu que no és pas que no el vulgui
contestar, sinó que això ho porta el senyor Carlos López.

Alcalde.- Fa un parell d’aclariments.
-

Explica que quant a les boies, el port només és el braç executor de l’Ajuntament i, per
tant, el responsable és el regidor de Medi Ambient.

-

De la felicitació a Xarxa de Convivència a la que es subscriu l’Equip de Govern, demana
al senyor Ferrer que la presenti en un altre punt, perquè com diu molt clarament el ROM,
hi ha mocions a presentar, així en parlem tots, ho fem unitàriament, que no sigui una
cursa de qui és més simpàtic amb la gent.

Sra. Sílvia Ripoll.- Respon les preguntes relacionades amb la seva àrea.
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-

Diu que aquesta gent ha tramitat el permís, des del mes de març i volen una llicència
d’ús provisional, perquè volen ampliar les activitats del CUC, s’està tramitant des del mes
de març i ara mateix està a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

Alcalde.- Afegeix que tenen els informes favorables de l’Ajuntament de Roses i els informes
favorables de la Comissió Territorial d’Urbanisme i comunica que la propera comissió
territorial d’urbanisme la CT1 es farà el dia 19 de juliol i que tot està a punt, perquè aquesta
gent tinguin aquesta llicència provisional, tant provisional com el Capbravo, com on hi ha El
Chic, com on hi ha el Carrefour, com el Lidl o com aquell establiment on venen material de
construcció.

Sra. Sílvia Ripoll.- Continua responent una pregunta que li ha quedat pendent.
-

Respecte a la plaça General Prim plantejada pel senyor Francisco Martinez, explica que
en el primer projecte que hi havia, no es contemplava la reurbanització de la plaça,
només es contemplava buscar les entrades. Ara que l’empresa ja ha acabat la
urbanització dels carrers, s’ha fet un altre projecte i en breu es portarà a terme.
Puntualitza que era un projecte a part de la resta de carrers.

Alcalde.- Fa una explicació addicional.
-

Explica que com tothom sap i amb això respon gairebé la pregunta de la Casa de l’Anita
que per a qualsevol modificació d’una obra en curs s’han de fer tots els informes i tota la
tramitació i així evitarem que les coses durin anys. Si es fa aquesta tramitació ben feta,
d’acord amb la Llei de Contractes es retarden mesos, si no és fa es retarda anys.

Sra. Silvia Ripoll.- Manifesta que dins d’aquest context volia dir exactament el mateix, Ca
l’Anita i l’Ajuntament vell no fa només un any, sinó més d’un any que s’hauria d’haver
acabat.
Precisament per temes de modificats de projecte i coses d’aquestes, quan sigui el moment,
tot arribarà. Fa més d’un any que s’hauria d’haver acabat.
-

Pel tema del vial Nord, el proper ple donarà una resposta exacta al proper punt, però ara
mateix no pot donar-li una resposta exacta.

-

Com a regidora de la urbanització Mas Boscà-Mas Fumats i Argonista, s’ha reunit
diverses vegades, tant amb veïns de la urbanització Argonista com amb veïns del Mas
Boscà i també sobretot amb veïns del Mas Fumats. Puntualitza que amb ells és més fàcil
contactar, perquè estan constituïts en associació.

267

La regidora és la receptora de problemes que ells tenen i aleshores ho coordina amb la
resta de regidors, sobretot quan són problemes de la via pública. Les relacions i els
contactes amb aquesta gent hi són contínuament.
-

L’altra qüestió és la de les caravanes, diu que la desconeix i, per tant, no pot respondre,
perquè no n’està assabentada.

Alcalde.- Respon una pregunta del senyor Francisco Martinez en relació a la vorera de
davant del bar Sí tapes.
-

Explica que hi ha una pregunta sobre la vorera del bar Sí tapes de la que informa que
com que és una obra de l’Alcaldia, un procediment de necessitat per seguretat viària, tot
i que el senyor Francisco Martinez diu que estava molt bé que hi haguessin motos,
també volen que estigui molt bé el “ Sí tapes”, perquè hi ha quinze persones que hi
treballen, però també volen que passin els vianants. Aleshores, ja saben que no ha
quedat bonic, perquè el projecte que engloba vàries parts d’allò que s’ha d’arreglar, fins i
tot l’obertura del nou accés a l’aparcament té una tramitació, una exposició pública i ens
hauríem anat al mes de setembre o octubre i la gent passava per allà amb perill.

Hi havia dues solucions, fer enretirar la terrassa del “Sí tapes”, amb la qual cosa
perjudicàvem un empresari i llurs treballadors o eixamplar de manera que algú pot dir que
ho hem fet molt malament.
L’alcalde reconeix que no hi ha una altra manera de fer-ho malament, una obra provisional,
és una obra provisional i, a més, molt provisional, perquè en quatre o cinc mesos es farà una
vorera com Déu mana i ben arreglada.
En tot cas, els que es queixen és perquè no hi passen a peu, hi van en moto i troben a faltar
la moto, però la gent que hi passem tres i quatre vegades al dia, a peu, allà s’adonen que t’hi
jugaves la pell i creava un punt de conflicte.

Sra. Anna Jorquera.- Passa a respondre les preguntes del seu departament.
-

Respecte al Pla Local de Joventut 2012-2015 explica que fa uns quinze dies li van
enviar un correu electrònic de la Secretaria General de Joventut dient-li que s’estava
retardant la data de convocatòria del pla local de joventut i, per tant, que podien
continuar treballant sobre el pla.

De totes maneres, l’estan redactant, tenen totes les dades i sobretot el que fan és estar
treballant sobre els eixos que eren emprenedoria, formació, lleure i sobretot treball que en
aquesta línia han fet el workshop i els consta que dels setanta joves que van participar més
de deu joves s’emporten feina.
−

De la bicicletada torna a dir que no són ells que diuen quan es fa, sinó que ells, per
motius “x” tant, la primera vegada, la de l’11 de setembre com aquesta darrera última va
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ser així, perquè per motiu d’ells no van voler fer-ho el dia que tocava. Tot seguit demana
al regidor de Festes, Juan M. Fernández si vol afegir quelcom.

Alcalde.- Pregunta al regidor de Festes si vol afegir quelcom i, més a més, no sap si té
l’expedient amb el preu dels focs i, en tot cas, li ho miraran i li podran contestar en el proper
ple.

Sr. Juan Manuel Fernández.- Fa ús de la paraula per completar alguna de les informacions
sol·licitades per l’oposició.
−

Vol acabar d’explicar una mica la qüestió de la bicicletada. És ben cert que no és
l’Ajuntament qui posa les dates de la bicicletada, sinó que són els que organitzen, però hi
ha una cosa que està mal entesa i li agradaria explicar-la.
El fet que ara es faci una bicicletada i intervinguin 250, 300 o 400 persones i no vinguin
800 o 900 persones és molt fàcil d’entendre. Si es fa una bicicletada que és una activitat
gratuïta i familiar i no es dóna res, a banda d’una botifarrada quan arriben, et venen 250
persones, però si fas una bicicletada i dones un esmortzar, un dinar, dones una
samarreta i dones un cupó de la ONCE, segurament et vindran vuit-centes o mil
persones. Tot es tracta del sistema com es facin aquestes coses, és cosa de l’entitat.
Per aquest motiu ho explica, perquè hi ha molta gent que no ho sap, no sap el per què
de les coses i li agrada explicar-ho.

−

Els focs de Sant Joan aquest any han costat 9.000 euros, van fer un tracte força, creu,
amb l’empresa que els ha fet i han durat cinc minuts més que l’any passat. Aquest any
han estat uns vint minuts, aproximadament, i els han costat 9.000 euros.

−

Després volia deixar clara una cosa, que potser no ve al cas, però vol dir-la: “Jo no li tinc
mania a ningú” Assegura que no fa assetjament a ningú, únicament es dedica a
contestar amb el mateix to que li pregunten.

Alcalde.- Pregunta si hi ha algun regidor que tingui competència o s’ocupi de posar
pantalles de televisió. L’alcalde acaba dient: Arribem i veiem-ho.

Sra. Montserrat Mindan.- Respon diverses qüestions que corresponen a la seva regidoria
−

Respon a la senyora Guijarro que pregunta pel percentatge d’ocupació fins a la data. Li
han preguntat les dades de l’any en curs i la senyora Mindan explica que no donen mai
aquestes dades, recorda que l’any passat ja li va preguntar i donaran les dades quan
s’acabi la temporada. De vegades el mes de maig és molt dolent i el mes d’octubre és
molt bo, depenent molt del temps. Els mateixos hotelers no els donen les dades. Li han
preguntat com treballen i respecte a les dades explica que treballen amb previsions. Han
estat trucant i les previsions d’ocupació, per ara són del 70% i de l’agost són d’un 80%.
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L’ocupació dels càmpings és menor, un 65%, però els mateixos càmpings ens diuen que
treballen molt amb el turisme d’última hora, perquè depenen moltíssim del temps.
La senyora Mindan observa com la senyora Casamitjana fa gests de desacord i la
regidora de turisme diu que és el que li han comunicat des de l’oficina de Turisme i el
que els han comunicat des dels hotels i des dels càmpings.
−

Després, la senyora Guijarro li ha demanat el nombre de persones ateses. Diu que
aquest mes de maig han estat 6.199 persones i el mes de maig de l’any passat han estat
6.000 persones. Per tant, s’han atès 199 persones més. Aquestes dades estan
reflectides en els estadets que el personal de l’oficina de Turisme va apuntant cada dia
conforme s’entra, ja sigui per correu electrònic o per telèfon. També pot demanar una
còpia dels estadets, si és el que vol, ja li farien arribar.

La senyora Guijarro també li demana constància de les reserves de Solingen. La senyora
Mindan reconeix que serà reiteratiu, però li voldria dir que també han anat a Navartur, han
anat a Bilbao, han anat a Toulouse i no li ha preguntat mai quanta gent ha vingut d’allà,
perquè també fan promocions turístiques i la senyora Guijarro sap que això va ser una
promoció gastronòmica i turística a la ciutat de Solingen. Informa d’una reserva per a aquest
estiu a l’hotel Marian que està contractada per a quaranta persones. No han anat a
preguntar als demés qui ve de Toulouse ni qui ve de Bilbao. Es fan promocions turístiques
esperant que tinguin ressó i que vingui gent.
Pot ser que vingui gent de Solingen, pot ser gent dels pobles del costat, no li anirà a
preguntar a tothom d’on ve.
−

De l’ordenança reguladora d’apartaments turístics explica que hi havia una feina feta,
però les lleis canvien completament i d’una manera molt ràpida. Precisament el 30 de
desembre, se’ns comunica, de l’administració turística de la Generalitat de Catalunya, als
ajuntaments que han de distingir entre l’habitatge d’ús turístic i el que és l’apartament
turístic.

−

El mes de gener d’aquest any els van comunicar que estan obligats a inscriure’ls, però
no posa res de catagorització. La feina que s’estava fent, que no va contractar
l’Ajuntament, sinó l’estació nàutica, suposa que va arribar a la Generalitat de Catalunya i
dos dies després que la senyora Guijarro li ho preguntés en el ple, exactament el dia 30
de maig, va arribar el decret que regula la llei d’apartaments turístics. En aquesta llei que
els va arribar, a més de la llei de la taxa turística, no en tenien cap comunicació i el
reglament que regula la llei tampoc els havia arribat.

−

Pel que fa als apartaments turístics, està molt bé tot el que reglamenta, però no hi ha
catagorització. Pensen que no es pot donar una bona informació de l’oferta, sinó és que
no estan catagoritzats. En aquest sentit, nosaltres ens parlem amb la Federació de
Municipis i amb l’Associació de Municipis, que són els que tenen les converses amb la
Direcció General de Turisme de la Generalitat i ells els diuen que els faran arribar
l’al.legació de l’Ajuntament.
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−

Per la taxa turística diu el mateix, els envien un decret que regula molt bé com s’ha de
cobrar la taxa dels establiments, però no posa enlloc com revertirà en els ajuntaments,
malgrat que la llei no esmenta la paraula ajuntaments, sinó que diu administració local.
Per tant, pot revertir en un 30%, segons diuen ells a Diputacions, Consells Comarcals o
ajuntaments. Com que tampoc els va semblar bé, van parlar amb els Serveis Jurídics i
envien tant a la Federació com a l’Associació una recomanació dient que volen que sigui
més alta, perquè volen més diners pels municipis turístics i també volen saber com es
revertirà després.

L’Associació de Municipis i l’Associació Catalana ens envia després l’informe que va emetre
la Direcció General de Turisme. Per tant, estan a l’espera. Estan a l’espera que es resolguin
aquestes al·legacions i que els decrets siguin definitius. Si l’Ajuntament ha de fer una relació
o un recull de tots els habitatges que són d’ús turístic, evidentment, si és una ordre,
l’Ajuntament estarà obligat a fer-ho, però en principi no estan catagoritzats.
Respecte al portal web, explica que la pàgina web es va encarregar l’any passat. Ells tenen
el termini de presentació, que creu que és a final de juny d’aquest any. Faran una
presentació pública quan tinguin la web acabada i l’ensenyaran a tots els regidors.
−

Respecte al pla de màrqueting Chias diu que quan van arribar es van trobar amb el pla
de màrqueting Chias, sobretot amb una bona diagnosi del que es feia i del que s’estava
fent. Hi ha unes propostes que avui dia són caríssimes de fer i de tirar endavant i hi ha
d’altres que nosaltres anem intentant recopilar. Els agradaria poder-ho exposar com a
treball a tot el que és la comunitat del món turístic i estan preparant una jornada de
turisme per a aquesta tardor, per poder ensenyar la pàgina web i poder explicar el pla
de Màrqueting Chias.

Alcalde.- Vol afegir que hi ha el debat del finançament dels municipis turístics. Diu que té la
sort i l’oportunitat de fer arribar als més alts nivells legislatius d’aquest país quines són les
necessitats d’un municipi turístic.
Aleshores, tant la modificació de la llei de Bases de Règim Local com el Pla Integral de
Turisme contemplen el fenòmen que van sortint notícies que recullen d’una manera molt
clara l’ajut per als ajuntaments que tenim un sobrecost a la nostra despesa, com és la neteja
de platges, vigilància, ordenació, balizament i salvament. Cal afegir una altra despesa molt
important que és el sobrecost que tenim en plantilla de Policia, atès que l’hem de tenir
dimensionada per als punts més alts de la nostra vida municipal o local, que són els mesos
d’estiu. Sembla que això potser també estigui en camí.
Tot seguit, demana al senyor Carlos López que faci ús de la paraula per tal de respondre a
les intervencions en relació a la bandera blava i les boies.

Carlos López.- Fa ús de la paraula per tal de respondre les qüestions relacionades amb
l’àrea de Medi Ambient.
271

−

Explica que el fet que les platges de Roses no tinguin la bandera blava és perquè fa uns
anys es va decidir tenir un altre tipus de reconeixement que és la certificació EMAS. La
diferència que pot haver entre una i l’altra és ben simple, la certificació EMAS és un
compromís que adopta l’Ajuntament a nivell de política mediambiental que es va
complint al llarg dels anys i la bandera blava és diferent. Els requisits que s’han de
passar per tenir la certificació EMAS són molt més restrictius que no els que s’han de
passar per tenir la bandera blava. D’aquesta manera, el reconeixement que tenen les
platges de Roses, en relació amb altres platges de la Costa Brava és una mica superior,
ja que hem assolit uns compromisos que anem complint any rere any.

−

Considera que el tema de les boies ja ha quedat entès.

Alcalde.- S’adreça a la senyora Magda Casamitjana per respondre a la qüestió que ha fet de
quantes preguntes els va deixar fer l’anterior equip de govern. L’alcalde diu que torna fer la
pregunta, la reconverteix i li pregunta a la senyora Casamitjana quantes vegades es va
passar dels deu minuts que tenia atorgats.
Demana a la senyora Casamitjana que li digui quantes, a la qual cosa la senyora
Casamitjana respon que moltes. L’alcalde diu a la senyora Casamitjana que no està
debatent amb ella i li demana que es comporti.

Sra. Montse Mindan.- Fa ús de la paraula per respondre al senyor Francesc Giner sobre la
coordinació dels horaris Renfe-Sarfa.
−

Respon que ja en la seva època, quan estudiaven, el tren arribava a una hora i la Sarfa
se n’anava a una altra. Aquest problema és reiterat, han parlat sovint amb la Sarfa, se li
ha demanat si pot reconduir-ho i no s’ha pogut.

Aquest any senyala com a positiva la modificació d’un horari de Sarfa que portava els nens
de Roses a Cadaqués. L’Ajuntament els va ajudar a habilitar un espai, perquè poguessin
parar al davant dels cinemes.
Insisteix que la petició a la SARFA és reiterada, perquè sobretot tinguin en compte els que
arriben més tard a la nit, però ho continuaran intentant.

Sr. Josep Ma. Masblanch.- Respon una pregunta relacionada amb l’enllumenat públic.
−

Diu que aquest és un punt que van comentar quan es van veure dissabte a la tarda amb
l’alcalde i aquest matí ja han encarregat que posin llum a aquell trosset de carrer.
Afegeix que serà un fanal de paret.
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Alcalde.- Recorda que allà li van demanar que hi posessin un focus i el senyor Masblanch,
amb molt bon criteri, va dir que hi posaria un fanal de carrer. Fa aquest comentari per tal que
ho sàpiguen les persones que estan interessades i que els ho van demanar a peu de carrer,
passejant-nos i preguntant a la gent què és el que creien convenient.

Sr. Àngel Tarrero.- Respon una pregunta sobre el carrer Tradició.
−

Ha sentit que el senyor Francesc Giner deia que els veïns no poden aparcar i ara resulta
que estan aparcant altres persones.
Li pot dir que s’estan fent controls, s’han aixecat denúncies a diversos vehicles que
estacionen allà i, de fet, la grua ha realitzat alguna actuació en aquest carrer i els carrers
de l’entorn. Diu que es tracta de seguir fent controls, seguir fent i seguir mirant que la
gent tingui una mica més de civisme i que vegin que allò és zona peatonal i que no
aparquin, és perquè la gent pugui caminar.

Alcalde.- Comenta que li agrada fer aclariments, perquè hi ha gent del públic i hi ha gent que
els segueix per televisió. Aclareix que el carrer que ha esmentat el senyor Tarrero no està
acabat, varen enderrocar una casa que estava en runes i que l’Ajuntament va poder adquirir.
Aleshores no es pot acabar, perquè la casa que hi ha al costat, allò que en deien “La
Siberia” està afectada. Aquell carrer ha de ser més ample, aleshores les obres que hi ha,
igual que la vorera del Sí Tapes són provisionals. Per tal que ho entenguin, explica que allà
també hi ha una canal que condueix unes instal·lacions, que si algú s’hi fixa veurà que a
banda i banda hi ha uns tubs per passar per sota, el dia que telefònica i la companyia
elèctrica es decideixi a passar-ho. En tot cas, en aquesta petita reforma, que és un
adecentament que s’ha fet d’aquell espai, l’acabaran amb el fanal que els posarà el senyor
Josep Ma. Masblanch. Està previst, perquè quedi el millor possible, tenint en compte que és
provisional.
Aleshores, estan actuant igual en els nou carrer que han passat avui: el carrer Sant Isidre i
en el carrer Jaume Palmerola, on es fa una actuació provisional, perquè amb l’ampliació del
Pla de Barris, lògicament, els connectaran amb una Unitat d’Actuació, igualment com han fet
amb aquell solar al costat de la SUF.
També amb el senyor Josep Ma. Masblanch i amb la gent que va allà, que en diuen “La
Moncloa”, explica que van tenir una reunió a la “Moncloa” per decidir si els bancs es
quedaven allà o se n’anaven en aquell solar.
Explica això, perquè com que els de la “Moncloa” els segueixen, que sàpiguen que estan
parlant per a ells i que sàpiguen que En Josep Ma. Masblanch i ell mateix, dissabte a la
tarda, van anar a “La Moncloa”.

Sr. Marc Danés.- Respon la qüestió sobre l’escola de música.
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−

Diu que el curs vinent no tindran l’escola de música. Ja fa més d’un any que estan
contactant amb diferents persones com una empresa que els ofereix un servei com a
músics que sembla molt bo, però dubten una mica del tema gestió. En tenen una altra,
que la gestió la porta bé, però el tema músics no l’acaben de quadrar. Quant a Castelló
d’Empúries, després de la pregunta del senyor Francesc Giner, van intentar de posar-se
en contacte amb l’escola de música, però és final de curs i estan acabant el curs escolar
2011-2012. Hi ha tot el tema de les audicions amb els pares i ells ja tenen molt clar què
faran en el curs 2012-2013. Per tant, ja tenen emplaçat per començar a parlar de cares
al 2013-2014 per poder tenir una escola, algú que els vingui a Roses o tenir un conveni
amb Castelló d’Empúries
Manifesta que no és fàcil, perquè les informacions que els dóna la Generalitat és que les
escoles de música, com saben pels mitjans de comunicació, deixen d’estar
subvencionades i, per tant, és gairebé segur que no serà pública i, per tant, han de
buscar qui assumeix aquesta inversió.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22.10 hores, de la
qual cosa en dono fe.

L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luis Muñoz Cameo
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