ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA TRES DE
DESEMBRE DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 3 de desembre de dos mil dotze.
Quan són les 20:10 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor, Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

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

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

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

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
−
−
−

sessió ordinària del dia. 29.10.2012
sessió extraord. del dia 29.10.2012
sessió extraord. del dia 02.11.2012

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
Alcalde.- Dóna la següent informació:
Decrets signats .- Aquest mes s’han signat 255 decrets, dels quals 43 són de contingut
econòmic, 34 de contingut urbanístic i 178 de contingut general.
Reunions e treball i actes diversos.-

A Roses:
• Junta de Personal i Comité.
• Amb el senyor Ferran Roqué, director territorial de Benestar Social i Família.
• Amb Josep Ma. Isern, president del Grup d’Esports Nàutics (GEN)
• Amb el Sr. Pierre Asien, president del club de Petanca, acompanyat de l’Anna
Jorquera, regidora d’Esports.
• Assistència a la Mesa general de negociació.
• Al Consorci de la Costa Brava
• Entrevista amb el senyor Ramon Moreno, de la Universitat de Girona i en
representació de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua.

•

Fora de Roses:
A Madrid, amb el Sr. Ramón Àlvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes.

Visites diverses.−

A Roses:
•
•
•

Ha vingut a Roses el Sr. Jordi Planella, cap del Servei de Costes a Girona- Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient.
Ha vingut la Sra. Dolors Rodríguez, gerent de Ports i el Sr. Jordi Diez, director
general de SABA
Ha vingut Albert Ballesta, delegat d’Interior (presentaciód el nou Cap de Mossos a
Roses, Sr. Josep Sala).

Actes a Roses
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentació dels equips de futbol: Futbol Base i AE Roses
Roda de premsa, ordenances fiscals
Conferència del Sr. Vicens Villatoro
Signatura de la donació de la barca d’arrosegament, senyor Antoni Falcó i Maria
Serrats.
X Campionat de Caça Menor amb gos de Catalunya a Cala Jóncols, acompanyat
dels regidors senyors Carlos López, Joan M. Fernandez i Àngel Tarrero.
Presentació del calendari Roses 2013.
Inauguració del Simposi d’urologia, a la que va assistir l’alcalde fa poques setmanes.
Lectura del manifest contra la violència envers les dones.
Ha oficiat un casament civil.

Actes fora de Roses
•
•

•
•

Ha assistit convidat com a alcalde a la gala lírica del teatre jardí (Fundació Miquel
Alimentació)
A Marsella (França) acompanyant a la regidora de Turisme, a la Fira SEATRADE
MED-CRUISERS, que es presentava per primera vegada al Port de Roses, dins
d’aquesta associació de ports mediterranis de la Generalitat de Catalunya, juntament
amb Palamós.
A Figueres, ha assistit al concert de Cap d’Any de TV3.
A Girona, presentació del documental de Bòsnia a l’Ictus.

Dades estadístiques
Habitants
A Roses, a primers de novembre, hem tancat amb 20.006 habitants. Anem fluctuant
amunt i avall. D’aquests 20.006 habitants, hi ha 10.034 homes i 9.971 dones.
Dades de l’atur
El nombre d’aturats és de 1.595. L’alcalde constata que es manté aquesta xifra al voltant
dels 1.500 aturats.

Informació diversa
Després, també vol facilitar una informació que pot ser curiosa per a tots els membres i el
públic en general que és els ingressos de l’aparcament en el Port de Roses. Informa que
els ingressos a l’aparcament del Port de Roses han pujat a 142.245,55 € i que el nombre
d’estades, entre usuaris externs i els que són asidus -que tenen tarjeta- puja a 50.127
persones usuàries, a l'aparcament municipal del Port de Roses.
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03.- APROVACIÓ INICIAL DE LA CESSIÓ A PRECARI DE L’ÚS D’UN REMOLC PER A
TRANSPORTAR ELS GEGANTS DE ROSES, A FAVOR DE LA COLLA GEGANTERA DE
ROSES
La senyora Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de la corporació, presenta al Ple la
proposta del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Cessió en precari de l’ús d’un bé municipal per adjudicació directa.
Antecedents
1. En data 12 de novembre de 2008, l’Ajuntament va adquirir un remolc, per un import de
6.537,76 € per a transportar els gegants de Roses. Des d’aleshores, la Colla Gegantera
de Roses ve gaudint d’aquest remolc, sense que, en cap moment es formalitzés la
cessió a precari a favor de l’esmentada associació, inscrita en el Registre Municipal
d’Entitats Ciutadanes (RMEC).
2. Aquest bé consta inscrit a l’inventari de béns mobles municipal, amb l’ordinal 3602.
3. Consta a l’expedient la petició expressa de cessió del remolc municipal, per part de
Gabriel Palou Deseado, representant de la Colla Gegantera de Roses, amb la finalitat de
destinar-ho al transport els gegants de Roses. (RE14441/22.10.12)
4. En data 13 de març de 2012, es va emetre informe dels Serveis Tècnics Municipals en
relació amb les característiques del bé moble a cedir.
5. En data 31 de juliol de 2012, mitjançant decret d’alcaldia, es resolgué iniciar els tràmits
per formalitzar la cessió del remolc propietat d’aquest Ajuntament a favor de la Colla
Gegantera de Roses, a fi que puguin transportar els gegants de Roses.
6. En data 18 de setembre de 2012, es va emetre informe jurídic sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir en relació amb l’esmentada cessió en precari.
7. Consta a l’expedient informe d’intervenció en relació amb el valor dels recursos ordinaris
del pressupost.
8. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre de 2012, va dictaminar favorablement l'assumte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Primer.- Articles 40 al 52 i 75 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
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Segon.- Articles 114 i 211 a 214 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.- Article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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.
Cinquè.- Articles 145 a 151 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de
les Administracions públiques.
A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de la corporació, el Ple
adopta el següent:
ACORD
1. Aprovar inicialment la cessió en precari a la Colla Gegantera de Roses, com a entitat
privada sense ànim de lucre, de l’ús del bé consistent en un remolc de transport, per tal
que puguin transportar els gegants de Roses.
2. Establir el període de cessió d’ús de precari per un termini de 4 anys, des de la data de
la signatura de la proposta de document de la cessió. No obstant això, en el cas que el
bé cedit no es destini a l’ús previst en el termini fixat o deixi de ser destinat, reverteix
automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament, el qual té dret a rebre, en el seu
cas, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pel bé.
3. Aprovar el document de formalització de la cessió que s’adjunta, que es composa d’un
expositiu amb dos apartats i 5 pactes.
4. Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública per un termini de 15 dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, per tal que els
interessats presentin les al·legacions que considerin oportunes.
En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o
al·legació, aquest acord de cessió a precari esdevindrà definitiu (art. 65.1 del ROAS),
sense cap més tràmit.
5. Facultar a l’alcalde president per a la signatura de la documentació que sigui necessària
per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
6. Anotar l’acord de cessió del bé objecte d’aquest expedient administratiu en l’apartat
corresponent de l’Inventari de Béns de l’Ajuntament.
7. Notificar aquest acord al legal representant de la Colla Gegantera de Roses per tal de
formalitzar la cessió en document administratiu.= Exp. 4781/2011*.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- En primer lloc, en representació del Grup Municipal Socialista,
manifesta que estan d’acord que se cedeixi, però els hauria agradat que, igual que s’ha fet
amb aquesta cessió, també s’hagués fet en el cas del llagut amb el Club de Rem. Els hauria
agradat poder arribar a un acord, per tal de poder cedir el llagut al Club de Rem,. Manifesta
que no els cal votació.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Manifesta que anava a dir més o menys el mateix. Manifesta que
hauria estat bé que la situació hagués estat similar, perquè aquest remolc es va donar en les
mateixes condicions que en la seva època es va donar el llagut. Hauria estat bé que la
situació hagués estat similar, tant en el tema del llagut com amb el remolc dels gegants.
Anuncia que votaran a favor.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- En tot cas, manifesta que a ell també li hauria agradat que tot hagués anat per la
via de la normalitat, però lògicament en el moment es farà el que toqui. Per sort, a Roses no
hi ha dues colles geganteres, sinó que només n’hi ha una.
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.

04.- DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMENAMENT DEL LÍMIT OEST DE LA FINCA
DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A LA CTRA. AL MAS OLIVA, 39
La senyora Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de la corporació, presenta la
proposta del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la pràctica de l’atermenament del límit oest de la finca propietat de
l’Ajuntament de Roses, situada a la carretera de Mas Oliva, 39 (PC5000030).

Antecedents
1. Consta a l’expedient l’informe de l’arquitecte municipal de data 29 de febrer d’enguany
en el qual s’indica que quan es van es van executar les obres per instal·lar els mòduls
provisionals de l’escola Montserrat Vayreda, es va construir dins dels límits de la finca
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municipal una tanca de delimitació del pati separada del límit de la propietat per facilitarne el manteniment; així mateix manifesta que al febrer de 2012 el propietari de la finca
cadastral 5000016 va llaurar el seu terreny fins al límit de la tanca provisional, és a dir,
envaint presumptivament els límits de la propietat municipal.
2. Per Decret d’alcaldia de data 1 d’agost de 2012, s’incoà expedient per a l’atermenament
de la finca propietat de l’Ajuntament situada al ctra. Mas Oliva, 39 (PC 5000030), i que
limita a l’oest amb la finca cadastral 5000016 propietat de la Sra. Sílvia Vicens Denclar.
3. En data 11 d’octubre de 2012, la 1ª tinent d’alcalde redacta Memòria en què es
considera necessari procedir a l’atermenament, a fi que no hi hagi dubtes quan els límits
de la finca.
4. Es constata l’existència de dues fites en el límit oest de la finca, a les coordenades X=
514909.53 Y= 4679874.39 i X= 514972.09 Y= 4679943.05.
5. En data 16 d’octubre 2012, el secretari general de la corporació emet un informe jurídic
en relació amb aquest assumpte.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
La potestat d’executar en via administrativa l’atermenament dels propis béns i dels
particulars confrontants està reconeguda als Ajuntaments als articles 4.1.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 226 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 la vista dels elements continguts a la memòria, es considera necessari procedir a
l’esmentat atermenament.
D’acord amb el que disposa el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, per tal de procedir a l’atermenament, cal un acord plenari que
l’acordi, el qual s’haurà de notificar als propietaris de les finques confrontants i als titulars de
drets reals sobre elles, així com anunciar-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament amb una antelació de seixanta dies a la data fixada per a iniciar
les operacions d’atermenament.
Fins a vint dies abans de l’inici de les operacions s’admetran les al·legacions que formulin
els interessats, que seran objecte d’informe de la Secretaria i de resolució del ple.
Posteriorment, es practicarà l’atermenament, del qual s’estendrà acta, plantejant-se
finalment l’aprovació al Ple municipal.
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A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de la corporació, el Ple
adopta el següent:
ACORD
1. Disposar la pràctica de l’atermenament del límit oest de la finca propietat de l’Ajuntament
de Roses (finca registral 27.751), situada a la ctra. al Mas Oliva, 39 (PC 5000030).
2. Establir el dilluns dia 18 de febrer de 2013 com a data en què s’iniciaran les operacions
de l’atermenament.
3. Disposar que aquest acord es notifiqui al propietari i titular de drets reals de la finca
confrontant al llindar controvertit, i que es publiqui el corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de
seixanta dies a la data d’inici de les operacions d’atermenament.
4. Els interessats podran presentar les al·legacions i la documentació que considerin
convenient, en defensa dels seus respectius drets, fins a 20 dies anteriors a l’assenyalat
per a l’inici de la pràctica de l’atermenament. Aquestes al·legacions, o en el seu cas, la
documentació esmentada, s’hauran de presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de
l’Ajunament de Roses (Pça. Catalunya 12), en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.
5. Disposar que, per part dels Serveis Tècnics Municipals, estenguin l’acta d’atermenament
del límit oest de la finca propietat de l’Ajuntament.
6. Notificar el present acord a la senyora Silvia Vicens Denclar, a l’Àrea d’Urbanisme i al
departarment del GIS per al seu coneixement i als efectes oportuns.
7. L’acord municipal a què fa referència aquesta notificació no és susceptible de cap recurs,
pel fet de no ser definitiu en via administrativa. = Exp. 1062/2012 – PT12010AT*.
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.- APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES
I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT PER A L’ANY 2012
El senyor Marc Danés i Zurdo, responsable de l’àrea de Benestar Social, proposa al Ple
l’adopció de l’acord següent:
Identificació de l’expedient
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Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal de
l’Alt Empordà en matèria de serveis socials bàsics i d’acollida de la població immigrant per a
l’any 2012.
Antecedents
1. Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Roses i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials i d’atenció primària, pel Ple en
sessió extraordinària de data 15 de febrer de 2006.
Des d’aquella data, cada any s’ha anat renovant el conveni de col.laboració en matèria
de serveis socials bàsics.
2. Pel que fa a les accions d’acollida de la població immigrant, l’Ajuntament de Roses es va
adherir a les accions, programes i/o serveis del Pla d’acció específic del Pla Territorial de
Ciutadania i Immigració de l’Alt Empordà aprovada per la Junta de Govern Local de 21
de febrer de 2007.
Des d’aquell data, s’han anat establint convenis de col.laboració entre l’Ajuntament de
Roses i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a desenvolupar accions d’acollida,
igualtat i acomodació per a la població d’origen immigrant, vinculades a la subvenció
anual de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya per a
Ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
3. Enguany, com el 2010 i el 2011, i atès el Contracte programa 2012-2015 per a la
coordinació, cooperació i col.laboració entre el Departament de Benestar Social i Família
i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, s’establirà un únic conveni de
col.laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la prestació de serveis
socials bàsics i per la prestació d’accions d’acollida per a la població immigrant.
4. En data 27 d’agost de 2012, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà ens tramet el conveni
de col.laboració definitiu per a l’any 2012, amb els serveis i prestacions per enguany, així
com les condicions econòmiques que regiran cadascun d’aquests serveis.
En aquest sentit, l’article QUART del conveni estableix que el Consell Comarcal lliurarà
un cop rebuda del Departament d’Acció Social i Ciutadania, la subvenció corresponent
als serveis socials bàsics, que pel 2012 serà d’un màxim de 142.076,22 €, import
calculat en base al percentatge de la població i la ràtio de professionals establerta i
explicada a l’article segon del conveni. En el cas de no justificar la ràtio es descomptarà
proporcionalment de la quantia màxima a subvencionar.
L’article CINQUÈ, estableix que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a petició de
l’Ajuntament de Roses podrà prestar a través del seu personal contractat els Serveis
Bàsics d’Atenció Social en compliment de la ràtio de professionals establerta a la Llei
12/2007 de serveis socials, per al municipi de Roses. En aquest cas, l’Ajuntament de
Roses s’ha de fer càrrec de l’import de la part no subvencionada de les despeses de
salaris dels professionals corresponents per part del Departament de Benestar Social de
la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit el personal assignat a l’Ajuntament de
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Roses és d’una educadora social a jornada sencera des de l’1 de gener de 2012 i fins el
dia 31 de desembre amb un cost per a l’Ajuntament de 17.354,82 € i d’una treballadora
social a mitja jornada des del dia 1 de gener de 2012 i fins el dia 31 de desembre amb un
cost per l’Ajuntament de Roses de 7.481,72 €.
L’article SISÈ, estableix que el Consell Comarcal lliurarà a l’Ajuntament de Roses la
quantitat de 13.907,54 € en concepte d’aportació d’ajuts d’urgència social, com a
aportació extraordinària en el contracte programa 2012 entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i la Generalitat de Catalunya.
A l’article SETÈ, s’estableix que el Consell Comarcal presentarà a principis de l’any 2013
a l’Ajuntament de Roses la liquidació dels costos corresponents a les diferents modalitats
de Servei d’Ajut a Domicili, Servei d’Ajudes Tècniques, Servei de Teleassistència, Servei
d’Habitatge Social i Servei de Violència de Gènere i que li requerirà la part no
subvencionada per part del Departament de Benestar Social i Família d’aquests serveis.
Els preus establerts per aquests serveis són els següents:
Servei d’Ajut a Domicili: 16,25 €/hora (cost per l’Ajuntament 5,53 €/hora)
Servei de Teleassistència: 20,28 € mes/unitat (cost per l’Ajuntament 2,64 €
mes/unitat)
Servei d’Ajudes Tècniques: desmuntatge i recollida del material
Servei d’Habitatge Social: 300,00 €/mes per plaça ocupada (cost Ajuntament
sense descomptar el copagament de l’usuari)
Servei de Violència de Gènere: 0,13 € habitant/any (19.731 x 0,13= 2565,03
€, part del salari del professional no subvencionat pel Departament de
Benestar i Família).

L’article NOVÈ i DESÈ, estableixen que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà prestarà a
l’Ajuntament de Roses els serveis de l’Oficina Itinerant d’Assessorament a l’Estranger i el
Servei d’Acollida i que ambdós serveis tenen un cost de 17.124,50 € per a l’any 2012, i que
l’Ajuntament de Roses es farà càrrec de la part no finançada pel Departament de Benestar
Social i Família i pel Ministeri de Treball i Immigració pel que fa a la contractació de l’agent
d’acollida i que per aquest any 2012 suposa un cost de 4.141,05 €.
L’article ONZÈ, estableix que el Consell Comarcal de l’Alt Empordà aportarà la quantitat
màxima de 23.000 € a l’Ajuntament de Roses per tal que aquest pugui finançar el Servei
d’informació i atenció a les dones (SIAD) per aquest 2012.
5. La despesa estimada per aquest any 2012 pel que fa als serveis i prestacions recollits en
el present conveni puja a 74.000,96 € que caldrà descomptar de l’aportació de la
Generalitat de Catalunya i es reparteix de la següent manera:
-

1 Educadora social a jornada sencera
1 Treballadora social a mitja jornada
Servei de Teleassistència

21.118,03 €
7.943,23 €
1.758,24 €
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-

SAD (Servei d’ajuda a domicili) Dependència
SAD (Servei d’ajuda a domicili) Social
Servei d’Ajudes Tècniques
Servei de Violència de Gènere
Servei d’Habitatge Social
Servei d’acollida

12.895,96 €
18.879,42 €
0€
2.565,03 €
4.700,00 €
4.141,05 €

6. Així mateix, els ingressos estimats per a l’Ajuntament de Roses que es desprenen dels
diferents punts recollits al present conveni ascendeixen a 146.196,94€ repartits de la
següent forma:

-

3 treballadores socials a jornada sencera
2 educadores socials a jornada sencera
Prestacions d’urgència social
SIAD (Servei d’informació i atenció a les dones)

65.573,64€
43.715,76€
13.907,54€
23.000,00€

7. La Comissió informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de Dret
Primer. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (LRJAP-PAC), modificada per la Llei 4/199 de 13 de
gener
Segon. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis
Tercer. Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials
Quart. Decret Legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s’aprova la refosa de les lleis
12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1194, de 20 d’abril, en matèria
d’assistència i serveis socials.
Cinquè. Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions
Locals
A proposta del regidor responsable de l’àrea de Benestar Social, Sr. Marc Danés i Zurdo, el
Ple adopta el següent
ACORD:
1. Aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Roses i el Consell
Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de serveis socials bàsics, altres programes
relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a l’any 2012.
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2. Aprovar la despesa estimada de 74.000,96 € que representen els diferents serveis
recollits al conveni per aquest any 2012
3. Facultar l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en representació d’aquest
Ajuntament, de conformitat amb l’establert en l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, per a subscriure el citat Conveni de
Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució.
4. Trametre l’acord i una còpia del conveni a la Direcció General de l’Administració Local
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
5. Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i als
departaments d’Intervenció i Tresoreria de l’Ajuntament, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.= Exp.: 3239/12*

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- Explica aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roses i el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà en matèria de Serveis Socials Bàsics, abans de passar
als acords. Explica somerament les poques modificacions que hi ha hagut en aquest any
2012. Entre aquestes modificacions hi ha que el SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les
dones) s’ha incorporat aquest any 2012 en aquest acord.
El regidor repassa les dades per tal de fer una comparativa dels darrers anys 2010-2012.
Veuen que, pràcticament, l’aportació des del departament de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya és similar. Diu que és similar, perquè com els presents saben,
l’aportació es basa en el nombre d’habitants que té la població i, en aquest cas, és cert que
en el moment que es va optar per veure els habitants que tenia Roses, hi havia 19.371
habitants i, per tant, hi ha una petita disminució de l’aportació.
En aquest cas, com sempre, la Generalitat ens paga el 66% del personal que tenim.
L’Ajuntament paga el 33% restant i la subvenció màxima del departament de Benestar i
Família enguany serà de 142.076 € i, d’alguna manera, això és el total de l’aportació que
ens fa la Generalitat per pagar els serveis i el personal que tenim.
A més, tenim un personal assignat a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà que,
igualment com l’altre, l’Ajuntament ha de pagar el 33 % del seu sou.
En aquesta ratio tenim, perquè està establert així i perquè és voluntat nostra, tres
treballadors socials i dos educadores socials que ens venen directament des del Consell
Comarcal.
Diu també que, aquest any, les prestacions d’urgència social, des del departament, han
pujat lleugerament i, per tant, són una mica més altes que en anys anteriors, degut com tots
saben al període de crisi que tots estem passant.
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El cost dels serveis, tant el servei d’ajuda a domicili com el servei d’habitatge social i el
servei de violència de gènere, etc. mantenen la mateixa quantitat que en anys anteriors.
En el Servei de Teleasistència, aquest any 2012, ha baixat lleugerament l’aportació que ha
de fer l’Ajuntament. Entenen que això és degut a aquesta política d’informació a la gent gran
portada a terme aquests darrers mesos en el municipi, que ha comportat que passessin
d’uns vint serveis de teleasistència que teníem atorgats a la vila, aproximadament, als
noranta aprovats amb l’empresa Televida, com s’ha vist en la presentació que han fet avui
mateix. Esperen tancar l’any amb uns cent o cent deu serveis.
També informa que en aquest conveni s’inclou la gent d’acollida i l’oficina itinerant
d’informació a l’estranger i, en aquest cas, l’Ajuntament, degut a que des del Ministeri de
Treball i Immigració de l’Estat Espanyol, aquest any ha fet retallades en temes d’immigració i
d’ajuda a l’oficina d’acollida, l’Ajuntament, aquest 2012, haurà d’aportar una part del cost que
són 4.141 €, que en principi, venien finançats per l’Estat, però degut a aquestes retallades
que es fan des del Govern Central, les haurem d’assumir des del propi Ajuntament.
El punt que varia una mica, quant a serveis és que fins ara amb el SIAD (Servei d’Informació
i Atenció a les Dones) hi havia un contracte directe entre l’Ajuntament i l’Institut Català de la
Dóna i, en aquest cas, des del Govern de la Generalitat s’ha cregut oportú que s’inclogués
en aquest conveni marc. Per tant, a través d’aquest contracte-programa ens arribarien els
diners, no des de la Generalitat, sinó a través del Consell Comarcal.
Tot i així, la partida que destinarà l’Ajuntament, és la mateixa de cada any que puja a 23.000
€.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Només vol dir que votaran a favor del punt i que s’han assabentat
que el Grup de Dones Rodes no continuen fent la seva tasca i van iniciar amb elles el SIAD
a Roses i, per tant, estan molt agraïts i volen posar-ho de manifest en el Ple. Donen les
gràcies per la feina feta i per la col·laboració que sempre van tenir d’aquest grup.
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.
A l’aprovació per unanimitat de la proposta, l’alcalde afegeix la felicitació al Grup de Dones
Rodes.

06.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 2605/30.10.12 PER LA QUAL
S’APROVA L’ANNEX (A862-02004-012-12) CORRESPONENT AL CONVENI MARC, DE
DATA 5 DE FEBRER DE 2010 I CODI C863-02004-003-10, QUÈ INCLOU LA
REALITZACIÓ DE QUATRE CURSOS DE CATALÀ DEL NIVELL BÀSIC: DOS DEL
NIVELL BÀSIC 1 (B1), UN DEL BÀSIC 2 (B2) I UN DEL BÀSIC 3 (B3), PER A NO
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CATALANOPARLANTS, QUE ES DUEN A TERME A PARTIR DEL 5/6 DE NOVEMBRE
DE 2012
El responsable de l’àrea de Cultura, senyor Marc Danés i Zurdo, presenta al Ple la proposta
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a la realització de quatre cursos de català fora de pressupost, dos del nivell
Bàsic 1 (B1), un del Bàsic 2 (B2) i un del Bàsic 3 (B3).

Antecedents
1. Amb data 19 d’octubre de 2012, per resolució de l’alcaldia núm. 2605/30.10.12 es va
aprovar l’annex (A862-02004-012-12) corresponent al conveni marc, de data 5 de febrer
de 2010 i codi C863-02004-003-10, què inclou la realització de quatre cursos de català
del nivell Bàsic: dos del nivell Bàsic 1 (B1), un del Bàsic 2 (B2) i un del Bàsic 3 (B3), per
a no catalanoparlants, que es duen a terme a partir del 5/6 de novembre de 2012.
2. La Comissió informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre de 2012, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
A proposta de la senyora Sílvia Useros i Moyano, regidora d’Ensenyament, el Ple adopta el
següent:
ACORD
1. Ratificar la resolució de l’alcaldia núm. 2605/30.10.12 per la qual s’aprova l’Annex (A86202004-012-12) corresponent al conveni marc, de data 5 de febrer de 2010 i codi C86302004-003-10, què inclou la realització de quatre cursos de català del nivell Bàsic: dos
del nivell Bàsic 1 (B1), un del Bàsic 2 (B2) i un del Bàsic 3 (B3), per a no
catalanoparlants, que es duen a terme a partir del 5/6 de novembre de 2012.
2. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística i al Departament
d’Intervenció.= 3570/12*

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- Abans de passar a l’acord i com que va veure que van fer la pregunta a la
Comissió Informativa, explica que el nombre d’alumnes que s’han inscrit en aquest curs
Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 és més o menys el mateix que l’any passat.
Concreta que, en el curs Bàsic 1, han augmentat de tres a quatre cursos i, en canvi, en el
Bàsic 2 han disminuït de dos cursos a un curs. Segueixen tenint els sis cursos amb una
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mitjana aproximada d’uns vint-i-cinc alumnes per curs, que entenen que és el nombre idoni
per poder ajudar i fer seguir a la gent les classes de català.
També diu als presents que en una reunió que van tenir en el Consorci de Normalització
lingüística, no fa pas gaire, els van dir que l’Ajuntament de Roses era, si no l’únic, gairebé
dels únics, perquè potser n’hi havia un parell o poca cosa més, que mantenien l’aportació
econòmica cap a aquells cursos i dels pocs que feien aquesta ajuda a més a més , perquè la
gent pugui aprendre la nostra llengua.
Entenen que, a banda d’aprendre el català, és una manera d’involucrar a la gent en el nostre
municipi, perquè entenguin on viuen i on són. Se’ls ensenya una mica la manera que tenim
de viure aquí. Per tant, per una banda, hi ha l’ensenyament de la llengua, però per altra
banda, hi ha el tema de la cohesió social que els interessa molt de seguir-lo tenint al
municipi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Diu que, evidentment, estan d’acord amb què es faci aquesta ampliació
del nombre de cursos de català i també se n’alegren, perquè això és molt important per la
integració d’aquestes persones, perquè s’integrin en el nostre país i millorar la cohesió
social. Que aprenguin la nostra llengua i coneguin els nostres costums. Per tant, estan molt
d’acord amb aquest punt.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
07.- DONACIÓ EFECTUADA PELS SENYORS IVO, ALFONS I BALDIRI LLORENS
BASSOLS DEL FONS DE LA FAMÍLIA LLORENS, PER A LA SEVA INCORPORACIÓ A
L’ARXIU MUNICIPAL
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acod que és del
tenor literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació dels senyors Ivo, Alfons i Baldiri Llorens Bassols del fons de
la Família Llorens, per a la seva incorporació a l’Arxiu Municipal.
Antecedents
1. En data 17 d’octubre de 2012, RE 14303, els senyors Ivo, Alfons i Baldiri Llorens
Bassols, proposen la donació a l’Ajuntament de Roses del fons de la Família Llorens,
per a la seva incorporació a l’Arxiu Municipal.
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2. La donació és un acte de liberalitat en virtut del qual una persona disposa
gratuïtament d’una cosa en favor d’una altra, que l’accepta (article 618 de l’actual
Codi Civil), essent, per tant, imprescindible que es produeixi una manifestació
expressa de la voluntat d’acceptar de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de
la donació.
3. En data 31 d’octubre de 2012, l’arxiver municipal ha emès un informe favorable en
relació amb aquest assumpte.
4. La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen
favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals.
Quart. Real decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Propietat intel·lectual, regularitzant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la
màteria.
Cinquè. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
A proposta de la 1a tinent d’alcalde per delegació de l’alcalde president s’adopta el següent
Acord
1. Acceptar la donació dels senyors Ivo, Alfons i Baldiri Llorens Bassols, atès que el seu
caràcter gratuït no comporta l’assumpció de cap tipus de càrrega o gravamen, més enllà
de les necessàries destinacions pressupostàries que seran imprescindibles per garantir
la conservació, el tractament tècnic i les polítiques de difusió de la documentació
donada, i atesa la importància patrimonial que incorpora la documentació donada.
2. Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses perquè signi l’acta de donació
corresponent, amb les clàusules i condicions que s’hi refereixen, per la qual s’accepta
explícitament l’esmentada donació.
3. Expresar l’agraïment als senyors Ivo, Alfons i Baldiri Llorens Bassols, per l’acte de
liberalitat i de servei cultural i social que ha realitzat envers la Vila de Roses, manifestant,
alhora, la importància que accions com aquesta esdevinguin un costum usual que
enriqueixin el patrimoni històric del nostre poble.
4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
Expedient número: 3695/2012
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EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montse Mindan.- Diu que en aquest cas els tres germans han donat l’arxiu familiar.
Aquesta documentació es refereix a tota la dedicació familiar, que es va desenvolupar
durant el segle XIX, sobretot l’activitat econòmica, com la gestió del patrimoni.
Aquesta proposta parla de l’Almadrava de Roses, del comerç marítim que la família Llorens
va mantenir amb Cuba, la consigna marítima de la Lloyds a Roses i l’asseguradora Mc.
Andrew’s, de la qual la família n’era corresponsal al Port de Roses.
Per tot això consideren i els donen les gràcies, per haver augmentat molt la documentació
del nostre arxiu.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Significa que és una donació important pel que fa a l’estudi de tota l’activitat
marítima a Roses, des de principis del segle passat, tot el segle XX.
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.

08.- DONACIÓ EFECTUADA PER LA SENYORA MERCEDES JUVÉ ACERO, DELS
FONS DE JOSEP FALGARONA I MERCEDES JUVÉ I D’ENRIC SANS SALELLAS, PER
A LA SEVA INCORPORACIÓ A L’ARXIU MUNICIPAL
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acod que és del
tenor literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta referent a la donació de la senyora Mercedes Juvé Acero, dels fons de Josep
Falgarona i Mercedes Juvé i d’Enric Sans Salellas, per a la seva incorporació a l’Arxiu
Municipal.

Antecedents
1. En data 2 d’agost de 2012, RE 10994, la senyora Mercedes Juvé Acero, proposa la
donació a l’Ajuntament de Roses dels fons de Josep Falgarona i Mercedes Juvé; i
d’Enric Sans Salellas, per a la seva incorporació a l’Arxiu Municipal.
2. La donació és un acte de liberalitat en virtut del qual una persona disposa gratuïtament
d’una cosa en favor d’una altra, que l’accepta (article 618 de l’actual Codi Civil), essent,
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per tant, imprescindible que es produeixi una manifestació expressa de la voluntat
d’acceptar de la persona jurídica que ha de rebre l’objecte de la donació.
3. En data 6 d’agost de 2012, el tècnic d’arxiu i gestió documental de l’Ajuntament de
Roses ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
4. La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.

Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
ens locals.
Quart. Real decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Propietat intel·lectual, regularitzant i armonitzant les disposicions legals vigents sobre la
màteria.
Cinquè. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
A proposta de la 1a tinent d’alcalde per delegació de l’alcalde president s’adopta el següent
Acord
1. Acceptar la donació de la senyora Mercedes Juvé Acero, dels fons de Josep Falgarona i
Mercedes Juvé; i d’Enric Sans Salellas, atès que el seu caràcter gratuït no comporta
l’assumpció de cap tipus de càrrega o gravamen, més enllà de les necessàries
destinacions pressupostàries que seran imprescindibles per garantir la conservació, el
tractament tècnic i les polítiques de difusió de la documentació donada, i atesa la
importància patrimonial que incorpora la documentació donada.
2. Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses perquè signi l’acta de donació
corresponent, amb les clàusules i condicions que s’hi refereixen, per la qual s’accepta
explícitament l’esmentada donació.
3. Expresar l’agraïment a la senyora Mercedes Juvé Acero, per l’acte de liberalitat i de
servei cultural i social que ha realitzat envers la Vila de Roses, manifestant, alhora, la
importància que accions com aquesta esdevinguin un costum usual que enriqueixin el
patrimoni històric del nostre poble.
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4. Notificar l’adopció de l’esmentat acord a la interessada per al seu coneixement i efectes.
= Expedient número: 3000/2012

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que aquesta senyora, cunyada del dirigent històric
socialista Josep Pallach, ha fet donació de diverses fotografies familiars, en la qual apareix,
el pianista figuerenc i amb casa a Roses, Josep Falgarona, però sobretot li donem molt les
gràcies per la documentació del compositor de sardanes Enric Sans Salelles.
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.
09.- AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PÚBLICA
I PRIVADA A LA TREBALLADORA MUNICIPAL STÉPHANIE MARIOLI.
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde de la corporació, presenta al ple la proposta
del tenor literal següent:
Identificació del document
Autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública i privada de la treballadora
municipal Stéphanie Marioli.
Antecedents
1. Stéphanie Marioli, que presta els seus serveis en aquest Ajuntament en règim de
personal laboral fix amb la categoria d’educadora de la Llar d’infants municipal El
Cavallet de mar, ha sol·licitat, mitjançant escrit de data 6 de novembre de 2012 i número
de registre d’entrada 15055-2012, que li sigui concedida l’autorització de compatibilitat
per a l’exercici de l’activitat pública que desenvolupa i la privada que s’expressa tot
seguit:
Activitat pública: Personal laboral fix
Lloc de treball: Educadora de llar d’infants
Jornada setmanal: 40 hores
Activitat privada: Exercici lliure de la professió de psicopedagoga
Horari: Fora de l’horari de treball de l’activitat pública
2. Amb data 13 de novembre de 2012, el cap de Recursos Humans ha emès un informe
favorable al respecte.
3. La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.
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Fonaments de dret
Primer.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals està
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions públiques, com a normativa bàsica; la Llei 21/1987,
de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat; el Reial Decret 598/1985, de 30 de novembre, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat
Social i dels ens, organismes i empreses dependents; i el capítol segon del títol
sisè del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Segon.

D’acord amb allò que estableixen els articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987 i
concordants de la Llei 53/1995, es pot autoritzar al personal comprés a
l’esmentada normativa per a l’exercici d’activitats privades i d’acord amb les
limitacions i condicions que els esmentats preceptes estableixen.

En aquest sentit queda prohibit el desenvolupament d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional que es relacionen directament amb les que desenvolupa
l’Ajuntament, o en els assumptes en què el funcionari o treballador autoritzat, intervingui
o hagi intervingut en els últims anys o que hagi d’intervenir per raó del seu càrrec.
Tercer.

D’acord amb els articles 12.2 i 21 de la Llei 21/1987, la dedicació horària a
l’activitat privada que sol·licita realitzar l’interessat no pot superar la meitat de la
jornada ordinària desenvolupada a l’Administració, ni es pot produir cap tipus de
coincidència horària entre ambdues activitats, ni tan sols de forma esporàdica.

Quart.

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas de canvi de lloc en
el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

Cinquè. D’acord amb allò que estableixen els articles 22.2 de la Llei 21/1987 i 54.s) i 333.a)
del Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple
l’adopció de l’acord resolutori de compatibilitat.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, el Ple adopta el
següent
Acord
1. Autoritzar la compatibilitat de l’activitat pública i privada a Stéphanie Marioli, personal
laboral fix amb categoria d’educadora de la Llar d’infants municipal El Cavallet de mar,
per a l’exercici lliure de la professió de psicopedagoga.
2. Informar a la interessada de les següents especificacions:
a. L’exercici de l’activitat privada que es reconeix està subjecte a les condicions i
limitacions establertes en els articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987, de 26 de
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novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
b. En cap cas la suma de les jornades de l’activitat pública i la privada no pot superar la
jornada ordinària de l’administració, incrementada en un 50%.
c. L’autorització de compatibilitat està condicionada a l’acompliment estricte de la
jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic i restarà automàticament sense efecte
en cas de canvi de lloc en el sector públic i de modificació de les condicions del lloc
de treball.
d. L’Ajuntament podrà requerir-li que presenti nòmines, rebuts o altres documents que
justifiquin la durada de la jornada del segon lloc a l’exercici públic o de l’activitat
privada per a l’exercici de la qual hagi obtingut el reconeixement o l’autorització de la
compatibilitat.
3. Notificar l’adopció del present acord a la interessada per al seu coneixement i efectes.=
Exp. 3911/2012.

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.

10.- APROVAR EL CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT
DE ROSES, LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA I L’ESTUDIANT PAULINA
CALVO CABANAS, PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES A L’ÀREA
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació del document
Aprovació del Conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Roses, la Universitat
Oberta de Catalunya i l’estudiant Paulina Calvo Cabanas, per a la realització de pràctiques
externes a l’Àrea de Promoció Econòmica.

Antecedents
Amb data 30 d’octubre de 2012, la tècnica de Promoció Econòmica ha sol·licitat al
Departament de Recursos Humans que s’iniciïn els tràmits per a la formalització del Conveni
de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Roses, la Universitat Oberta de Catalunya i
l’estudiant Paulina Calvo Cabanas, per a la realització de pràctiques externes a l’Àrea de
Promoció Econòmica.
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Segons el mateix informe, la tutora designada per part de l’Ajuntament de Roses per dur a
terme la supervisió de les pràctiques és la tècnica de Promoció Econòmica, Carme Delclós
Ayats, que realitzarà la supervisió de la part de continguts de les pràctiques; així mateix, la
supervisió de la part tècnica la realitzarà el tècnic de Serveis Informàtics de l’Ajuntament,
Francesc Segarra Segarra.
Amb data 6 de novembre de 2012, els Serveis Jurídics municipals han informat
favorablement al respecte.
La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen favorable al
respecte.
Fonaments de dret
1. Articles 2 i 7 del Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les
pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (BOE núm. 297 del
10.12.2011).
2. Articles 304, 308 i 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC núm. 2066 de 23.06.1995;
correcció d'errades DOGC núm. 2126, pàg. 8317, de 10.11.1995).
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, el Ple adopta el
següent
Acord
1. Aprovar el conveni de cooperació educativa entre l’Ajuntament de Roses, la Universitat
Oberta de Catalunya i l’estudiant Paulina Calvo Cabanas, per a la realització de
pràctiques externes a l’Àrea de Promoció Econòmica.
2. Designar tutora de l’estudiant per part de l’Ajuntament de Roses la tècnica de Promoció
Econòmica, Carme Delclós Ayats, que supervisarà la part de continguts de les
pràctiques i realitzarà les funcions que s’esmenten en el conveni de cooperació. Així
mateix, la supervisió de la part tècnica la realitzarà el tècnic de Serveis Informàtics de
l’Ajuntament, Francesc Segarra Segarra.
3. Facultar l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, per a la signatura de l’esmentat
conveni, una vegada aprovat pel Ple.
4. Trametre una còpia de l’acord que s’esdevingui i del conveni signat a la Universitat
Oberta de Catalunya i a la Direcció general de l’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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5. Comunicar-ho al Departament de Promoció Econòmica, al Departament de Serveis
Informàtics i al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i efectes.= Exp.
3826/2012.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA
Montse Mindan.- Explica que aquesta estudiant farà un programa informàtic. Creu que ja ho
va explicar a la comissió informativa i després el deixarà per poder-ne gaudir l’Ajuntament.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Diu que estan d’acord en aprovar el conveni com totes les vegades que
han aprovat convenis amb les diferents universitats del país. Ja han dit que el fet d’establir
vincles i posar els espais de l’Ajuntament al servei dels estudiants i, en aquest cas, si, a
més, queda un recurs com aquesta pàgina web per l’autoaprenentatge del francès, que
després pugui quedar a l’Ajuntament, considera que és d’agrair a l’Ajuntament aquesta
tasca.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

11.- MODIFICAR L’ARTICLE 42 DEL CONVENI ÚNIC/PACTE DE CONDICIONS DE
TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES
PER ALS EXERCICIS 2009-2012 RELATIU A LA CONCESSIÓ DE BESTRETES
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació del document
Modificació de l’article 42 del Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012 relatiu a la
concessió de bestretes.
Antecedents
1. Mitjançant Resolució del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya de 4 de maig de 2010 es va aprovar definitivament el Conveni únic/pacte de
condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als
exercicis 2009-2012.
2. D’acord amb l’article 42 de l’esmentat Conveni únic/pacte, el personal de la plantilla pot
demanar una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de 3.000,00 € per
retornar amb descomptes de la seva nòmina fins a un màxim de 24 mensualitats
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improrrogables. Tindran preferència les sol·licituds destinades a qüestions mèdiques no
cobertes pel sistema general de la Seguretat Social, a compra o rehabilitació de
l’habitatge, a pagaments improrrogables de la unitat familiar, etc., desprès de la
justificació corresponent. Llevat de causes justificades, un cop assolit el màxim de
3.000,00 € no es pot tornar a demanar una bestreta fins que hagin transcorregut com a
mínim 6 mesos des del venciment o la liquidació de la bestreta anterior.
3. Amb data 2 de novembre de 2012, l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, reuneix
als representants dels treballadors i els informa que, de manera excepcional,
l’Ajuntament planteja la concessió d’una bestreta extraordinària i improrrogable a tots els
empleats/des municipals que la sol·licitin com a màxim fins al dia 30 de novembre de
2012 amb les següents condicions:
Es concediria pels imports màxims següents, tenint en compte que les retribucions
mensuals representatives dels diferents grups professionals de l’Ajuntament són les
següents

A1
A2
C1
C2
AP

RETRIBUCIÓ

BESTRETA

2.854,66 €
2.290,45 €
1.822,49 €
1.397,07 €
1.271,03 €

2.000,00 €
2.000,00 €
1.800,00 €
1.400,00 €
1.300,00 €

La devolució es realitzaria en un període també excepcional i extraordinari de 48 mesos
i en 8 pagaments que coincidiran amb els mesos de juny i desembre dels exercicis
2013-2014-2015 i 2016.
La concessió d’aquesta bestreta no és incompatible amb les bestretes que es poden
concedir segons el que està previst en el conveni únic/pacte de condicions de treball del
personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Roses 2009-2012.
4. Amb data 19 de novembre de 2012 es reuneix la Mesa General de Negociació conjunta
del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses.
5. La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.
Fonaments de dret

Primer. Articles 93, 94 i 95 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Segon. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Tercer. Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
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Quart. Llei 9/1987, de 12 de juny, reguladora dels òrgans de representació, determinació de
les condicions de treball i participació.
Cinquè. Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la
determinació de les condicions de treball.
Sisè. Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, sobre el règim de retribucions dels funcionaris de
l’administració local.
Setè. Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
Vuitè. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei
de les entitats locals.
Novè. Text refós de la funció pública de Catalunya, aprovat pel Reial decret legislatiu
1/1995, de 24 de març.
Desè. Lleis anuals de pressupostos generals de l’Estat per als exercicis 2009, 2010, 2011 i
2012.
Onzè. Article 47 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 1988.
Dotzè. Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia / Sevilla, de 16 de gener de
2002, JUR 2003/2802.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, el Ple adopta el
següent
Acord
1. Modificar l’article 42 del Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012, en el sentit
d’afegir un nou apartat que contempli la concessió d’una bestreta única, extraordinària i
improrrogable a tots els empleats/des municipals que la sol·licitin, el qual quedarà
redactat de la següent manera:
Article 42. BESTRETES DE RETRIBUCIONS
1. El personal de la plantilla pot demanar una bestreta de les seves retribucions fins a
un màxim de 3.000,00 € per retornar amb descomptes de la seva nòmina fins a un
màxim de 24 mensualitats improrrogables. Tindran preferència les sol·licituds
destinades a qüestions mèdiques no cobertes pel sistema general de la Seguretat
Social, a compra o rehabilitació de l’habitatge, a pagaments improrrogables de la
unitat familiar, etc., desprès de la justificació corresponent.
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Llevat de causes justificades, un cop assolit el màxim de 3.000,00 € no es pot tornar
a demanar una bestreta fins que hagin transcorregut com a mínim 6 mesos des del
venciment o la liquidació de la bestreta anterior.
2. Única, excepcionalment i de forma improrrogable, el personal municipal pot demanar,
com a màxim fins al dia 30 de novembre de 2012, una bestreta extraordinària pels
imports màxims següents, tenint en compte que les retribucions mensuals
representatives dels diferents grups professionals de l’Ajuntament són les següents:
RETRIBUCIÓ
A1
A2
C1
C2
AP

2.854,66 €
2.290,45 €
1.822,49 €
1.397,07 €
1.271,03 €

BESTRETA
2.000,00 €
2.000,00 €
1.800,00 €
1.400,00 €
1.300,00 €

La devolució es realitzarà en un període també excepcional i extraordinari de 48 mesos i
en 8 pagaments que coincidiran amb els mesos de juny i desembre dels exercicis 20132014-2015 i 2016.
La concessió d’aquesta bestreta extraordinària no és incompatible amb les bestretes que
es poden concedir segons el que està previst a l’apartat 1 d’aquest article.
2. Trametre l’acord de modificació del Conveni únic/pacte al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya als efectes d’inscripció i publicació.
3. Notificar l’acord de modificació del Conveni únic/pacte a les Seccions Sindicals de
CCOO i UGT de l’Ajuntament de Roses, a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
4. Comunicar l’acord de modificació del Conveni únic/pacte als Departaments d’Intervenció
i Recursos Humans de l’Ajuntament de Roses per al seu coneixement i efectes.= Exp.
2389/2009.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que més que res, com que hi ha hagut acord amb el Comitè
d’Empresa i la Junta de Personal, votaran a favor de la proposta.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que ells també votaran a favor. Diu que està molt bé que hi hagi
aquestes bestretes per als treballadors que s’han quedat sense paga extraordinària, però
també els agradaria que els treballadors de les empreses municipals també poguessin
accedir-hi.
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RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que, com ha informat l’alcalde a la Junta de Portaveus, no està tan clar, perquè
en un cas els convenis no ho preveuen i en un altre cas l’empresa no té tresoreria per poder
fer bestretes. Estan pendents d’un informe jurídic, perquè si es fa aquesta bestreta,
lògicament, que estigui ajustada a llei com tots els actes que ha de fer aquest Govern.
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 DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ DE
VIATGERS EN EL MUNICIPI DE ROSES
El senyor Àngel Tarrero, com a responsable de l’àrea de Seguretat Ciutadana, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació del servei municipal de transport públic urbà de viatgers en el
municipi de Roses.

Antecedents
1. Per resolució d’alcaldia amb proposta del regidor núm. 1671 de data 29 de maig de 2012
es va designar una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte
del Reglament de la prestació del servei públic municipal de transport urbà de viatgers
en el municipi de Roses. La composició de la Comissió es va modificar mitjançant
resolució d’alcaldia amb proposta del regidor núm. 2347 de data 18 de setembre de
2012.
2. La Comissió d’Estudi, en convocatòria el dia 26 de setembre de 2012 va consensuar la
redacció de l’avantprojecte de l’esmentat Reglament.
3. Els serveis tècnics adscrits a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics d’aquesta
corporació han redactat una “Memòria justificativa d’implantació del servei municipal de
transport públic urbà de viatgers en el municipi de Roses ” i un “Projecte d’establiment
del servei municipal de transport públic urbà de viatgers en el municipi de Roses”, de
data octubre de 2012.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre de 2012, va emetre un dictamen favorable al respecte.
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Fonaments de dret
Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals -ROAS- (DOGC núm. 2066, de 23 de juny de 1995).
Segon. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992),
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14 de gener de 1999).
Tercer. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (BOE núm. 80, de
03 d’abril de 1985).
Quart. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, de 20 de maig de 2003).
Cinquè. Ordenança Municipal de circulació de Roses (BOP de Girona núm. 236 de 13 de
desembre de 2010).
A proposta del senyor Angel Tarrero González, regidor responsable de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana proposa al Ple l’adopció de la corporació l’adopció del següent
ACORD
1. Acordar l’establiment del servei municipal de transport públic urbà de viatgers en el
municipi de Roses, dividit en dues linies:
• L1 U: Santa Margarita.
• L2 U: Canyelles
2. Aprovar inicialment la “Memòria justificativa d’implantació del servei municipal de
transport públic urbà de viatgers en el municipi de Roses”, redactat pels serveis tècnics
adscrits a l’àrea d’Infraestructura i Serveis Públics, de data octubre de 2012 , que
s’adjunta a aquesta proposta
3. Aprovar inicialment el “Projecte d’establiment del servei municipal de transport públic
urbà de viatgers en el municipi de Roses”, redactat pels serveis tècnics adscrits a l’àrea
d’Infraestructura i Serveis Públics, de data octubre de 2012 , que s’adjunta a aquesta
proposta.
4. Aprovar inicialment el Reglament de la prestació del servei municipal de transport públic
urbà de viatgers en el municipi de Roses.
5. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la publicació
d’edictes al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’article
160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, per tal que qualsevol persona els pugui consultar es
podrà examinar a l’Àrea d’infraestructures i serveis públics d’aquest Ajuntament durant
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les hores d’oficina (de 10 a 14 h / Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, núm. 13) i
presentar-hi les al·legacions i reclamacions que es considerin oportunes.
En el supòsit que no es presentin al·legacions en el termini d’informació pública,
s’entendràn aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord. Exp:
412/2012**

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Anuncia que votaran a favor. És el servei de transport que sempre
hi ha hagut a la nostra vila amb uns petits canvis que va comentar a la comissió informativa i
per altra banda li agradaria preguntar de quina manera es podria posar millor la informació
que tenen a les parades, perquè hi ha diverses persones que han comentat que sembla que
en algunes no hi és, està mal col·locat o no es veu correctament.
Per tant, demana de fer un petit esforç en aquest sentit a les parades de les dues línies i que
es vegi perfectament la informació.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Anuncia que el seu grup municipal també votarà a favor. Diu el mateix
que ha dit el senyor Francisco Martinez. Creuen que hi ha poca informació del servei a les
parades.
Creuen que hi hauria d’haver algun panell informatiu amb els horaris i la ruta que es fa i que
faci de punt de referència del servei.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Àngel Tarrero.- De fet, explica que en el plec de prescripcions, en aquest apartat ja surt
que als senyals verticals, la part prestatària del servei haurà de fer la conservació i redactar
tot això que ja han comentat.
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.

13.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE VA TENIR LLOC EL
DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2012, EN QUÈ S’ACORDÀ ACCEPTAR LA CESSIÓ
GRATUÏTA DE L'EMBARCACIÓ D'ARROSSEGAMENT ANOMENADA GLORIA MAR
DOS, A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE ROSES.
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El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l'expedient
Proposta relativa a la cessió a l'Ajuntament de Roses de l'embarcació d'arrossegament
anomenada "GLORIA MAR DOS" amb número de matrícula 3a-AT-3-2043.

Antecedents
1. Escrit de data 11 d’octubre de 2012, presentat a l’Ajuntament mitjançant Registre
d’Entrada número 14622/25.10.12, pel senyors Antoni Falcó Fonolleras i Maria Serrats
Roig, com a partícips al 100% de N. GLORIAMAR, COMUNITAT DE BÉNS, armadora
de l'embarcació d'arrossegament GLORIA MAR DOS, amb número de matrícula 3a AT-3
–2043, manifestant que sol·liciten una ajuda per a la paralització definitiva de l'activitat
pesquera, assenyalen en el seu escrit que:
Ofereixen al ens públic a qui es dirigeixen, la cessió, a títol gratuït, de la dita embarcació,
per què sigui destinada a tasques no pesqueres de caràcter no lucratiu, i que en tot cas
hauran de comprendre l'assignació definitiva a la conservació del patrimoni històric, a
activitats de recerca, a activitats de formació pesquera d'organismes públics o al control
d'activitats pesqueres, tot de conformitat amb allò que ve establert en l'article 4 de
l'Annex 2, Capítol 1 de l'Ordre AAM/300/2011, per aplicació de l'article 23.1 del
Reglament (CE) núm. 1198/2006, i com a mitjà per dur a terme la referida paralització
definitiva.
2. En data 18 d'octubre de 2012 s'emet Memòria de l'Alcaldia en relació amb aquest
assumpte.
3. Decret d'Alcaldia núm. 2530/22.10.12, de data 18 d'octubre de 2012, on es resol entre
d'altres:
Incoar expedient per a l'adquisició, mitjançant cessió a títol gratuït, de l'embarcació d'arrossegament
"GLORIA MAR DOS, matrícula 3a AT-3 –2043, oferta per l'entitat N. Gloriamar, Comunitat de Béns.

4. En data 30 d'octubre de 2012 la tècnica d'Administració general emet informe al
respecte.
5. En data 31 d'octubre de 2012 es rep informe del cap de l'Àrea d'Infraestructures i Serveis
Públics emès en data 29 d'octubre de 2012.
6. Compareixença Apud acta dels senyors Antoni Falcó Fonolleras i Maria Serrats Roig.

7. L’embarcació es trobava gravada per les següents càrregues:
a)

Préstec hipotecari número 2030.0049.18.5200255811, concedit per Caixa d'Estalvis de
Girona (actualment Caixabank, SA) a favor de Fernando Falcó Nuch, Glòria Fonolleras
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Guardiola, Antoni Falcó Fonolleras, Maria Serrats Roig i Àngela Falcó Fonolleras, per un
capital inicial de 120.000 €, formalitzat en escriptura pública autoritzada en data 18 de
març de 2003 davant el notari de Roses, el senyor Carlos Pons Cervera, amb el número
303 del seu protocol i novada en escriptura pública formalitzada en data 10 de
novembre de 2005, davant el notari de Figueres, el senyor José Antonio de Diego
Vallejo, amb número de protocol 1.193, que grava l'embarcació GLORIA MAR DOS,
inscrita al Registre de Béns Mobles d'Alacant, cancel·lada administrativament en data
20 de gener de 2006, objecte d'aquest expedient administratiu.
b)

Préstec hipotecari número 9620.290.048133-055, constituït el dia 26 de març de 2002,
per un capital de 331.000 €, i amb un capital pendent en data 14 de desembre de 2011
de 127.654,30 €.
Ambdues hipoteques han estat cancel·lades segons consta en l’escriptura pública obrant
en l’expedient administratiu, atorgada el dia 9 de novembre de 2012, davant del Notari
de Roses, Sr. Carles Pons Cervera, núm. 1890 del seu protocol. Igualment obra en
l’expedient administratiu el certificat expedit pel Registrador del Registre de Béns Mobles
d’Alacant, acreditatiu que s’ha practicat l’assentament de presentació interessat amb
data 9 de novembre de 2012, en el llibre Diari 14 del Registre de Béns Mobles.

8. La Junta de Govern Local, a la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 13 de
novembre de 2012, va acordar:
1. Acceptar la cessió gratuïta de l'embarcació d'arrossegament anomenada GLORIA
MAR DOS, amb número de matrícula 3a -AT-3-2043, per part de l’entitat N.
Gloriamar, Comunitat de Béns, representada pels senyors Antoni Falcó Fonolleras i
Maria Serrats Roig, a favor de l’Ajuntament de Roses, amb la finalitat de destinar-la
única i exclusivament a tasques no pesqueres de caràcter lucratiu, i que, en tot cas,
hauran de comprendre l’assignació definitiva a la conservació del patrimoni històric,
a activitats de recerca, a activitats de formació, i/o activitats ornamentals.
2. Facultar a l'alcalde per a la signatura del conveni de cessió gratuïta de l’embarcació
d’arrossegament.
3. Anotar l'adquisició del bé objecte d'aquest expedient administratiu en l'apartat
corresponent de l'Inventari de béns municipal.
4. Notificar aquest acord als propietaris per tal de formalitzar la cessió en document
administratiu. A aquest efecte se signarà per ambdues parts el corresponent
conveni.
5. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció i a l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics, per al seu coneixement i als efectes oportuns.
6. Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.
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9. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26
de novembre 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.-

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.

Quart.-

Reial decret de data 24 de juliol de 1889, text de l'edició del Codi civil manada
publicar en compliment de la llei de 26 de maig últim.

Cinquè.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Sisè.-

Articles 618 a 656 del Reial Decret de 24 de juliol de 1889, text de l’edició del codi
civil manada publicar en compliment de la llei de 26 de maig últim.

A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l'Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:

ACORD
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 13 de novembre de
2012, indicat a l’apartat 8 de la part expositiva del present acord, en què s’acordà
acceptar la cessió gratuïta de l'embarcació d'arrossegament anomenada GLORIA MAR
DOS, per part de l’entitat N. Gloriamar, Comunitat de Béns, representada pels senyors
Antoni Falcó Fonolleras i Maria Serrats Roig, a favor de l’Ajuntament de Roses.
2. Notificar aquest acord als propietaris, al Departament d'Intervenció i a l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Públics, per al seu coneixement i als efectes oportuns
=3588/12*.

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que aquesta és una donació que des del govern ha estat molt ben rebuda.
Com saben els presents, des de fa anys i des de l’anterior govern s’estan fent visites
guiades a la plaça del Peix i creuen que amb aquest nou equipament el que es podrà fer és
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ampliar aquesta visita, convertir aquesta activitat pesquera en un focus turístic i aquesta és
la intenció.
Aleshores, no sap si ho diu aquí a l’acord, però en tot cas haurien de manifestar l’agraïment
de l’Equip de Govern a aquestes persones: senyor Antoni Falcó i la seva esposa, senyora
Maria Serrats per aquest acte d’haver pensat en l’Ajuntament i haver-los fet aquesta oferta.
També vol ressaltar el paper que ha participat la Confraria de Pescadors de Roses i el seu
president, senyor Antoni Abad.
Vol agrair també la bona predisposició, senyora Dolors Rodríguez, que és la gerent de Ports
de la Generalitat de Catalunya, de cedir-nos un lloc d’amarrament per a aquesta
embarcació.
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.

14.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA EN EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
DE CATALUNYA, ANUALITAT 2012, PER A L’OBRA TITULADA “SUBSTITUCIÓ DEL
CLAVEGUERAM DEL CARRER DE LA PUNTA FALCONERA”
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’acceptació de la subvenció concedida en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2012, per a l’actuació titulada “Substitució del clavegueram del carrer de la
Punta Falconera”.
Antecedents
1. La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de data 2.12.2011, ha aprovat
la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012 en què hi figura
l’actuació núm. 75/2012, títol “Substitució del col·lector de clavegueram del carrer de la
Punta Falconera”, amb un pressupost total de 543.719,66 € i una subvenció del PUOSCPrograma específic de dinamització i equilibri territorial de 120.000,00 €.
2. En data 19 d’octubre de 2012 (RE: 14379/2012) el Departament de Governació i
Relacions Institucionals (Serveis Territorials a Girona) sol·licita certificat sobre l’acceptació
de la subvenció concedida per al finançament de les obres i l’acceptació de la normativa
aprovada per desenvolupar el Pla.
3. En data 26 de novembre de 2011, la Comissió informativa genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
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Fonaments de dret
Primer. La Generalitat de Catalunya ha establert les bases d’execució del PUOSC per al
període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig, i publicades en el DOGC
núm. 5129 de data 13.05.2008.
Segon. Decret 16/2012, de 21 de febrer, de modificació del termini establert a la base 3.1 i
3.2 del Decret 101/2008, de 6 de maig, d’aprovació de les bases d’execució del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, per a les actuacions incloses en el Pla únic d’obres i serveis
de Catalunya corresponents a les anualitats 2011 i 2012, publicat en el DOGC núm. 6073 de
data 23.02.2012.
Tercer. Acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per a l’any 2012, publicat al DOGC núm. 6079 de data 02.03.2012.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, per delegació de l’alcalde president, el Ple de la
corporació adopta el següent
ACORD:
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per import de 120.000€, per
finançar l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon. Aquesta corporació considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designa com a directors de l’obra als
tècnics municipals següents:
• Jordi Agustí Vergés, enginyer municipal
Títol professional: Enginyer Industrial
• Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic
Títol professional: enginyer tècnic
Tercer. Aquesta corporació es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart. El projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha
sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè. Aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de
les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè. De conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària especificada a
continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
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DADES DE LA PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA
Número
12 51 1660 62200

Any del pressupost
2012

Setè. Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals (Serveis Territorials
a Girona) el certificat d’acceptació de les ajudes i normativa, d’aprovació del projecte i
d’existència de la consignació pressupostària (Model 1-2).
Vuitè. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, i als
Departaments d’Intervenció i de Tresoreria de l’Ajuntament.=EXP.5986/2007*

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Per orientar les persones que els escolten, explica que és aquella canonada que
ve des de la plaça de l’Estel i que passa entre el Capbravo i el càmping Rodes i que l’agost
de l’any anterior, l’any 2011 va rebentar pels dies de la Festa Major i aleshores es va
descobrir que estava en molt mal estat i han pogut reconduir algunes subvencions que hi
havia per destinar-les a aquesta obra que, com han vist, puja molts diners.
Aquí, a més d’aquests diners li sembla molt que hi ha els diners del Consorci de la Costa
Brava amb un pla que estava pendent i al qual Roses no havia concorregut encara. Per sort,
ho han pogut solucionar.
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.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE
NOVEMBRE DE 2012 EN EL QUAL L’EQUIP DE GOVERN ACORDA DENUNCIAR EL
CONVENI ÚNIC/PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER ALS EXERCICIS 2009-2012
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació del document
Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de novembre de 2012 en el
qual l’equip de Govern acorda denunciar el Conveni únic/pacte de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2012, ha
adoptat el següent acord:
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“8,7.- DENUNCIAR EL CONVENI ÚNIC/PACTE DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE ROSES PER ALS EXERCICIS 2009-2012.
Identificació del document
Denunciar el Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de
Roses per als exercicis 2009-2012.
Antecedents
1.

Mitjançant Resolució del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya de data 4 de
maig de 2010 es va aprovar definitivament el Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal
funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012.

2.

En el mateix Conveni únic/pacte s’especifica l’àmbit temporal, la pròrroga provisional i denúncia
d’aquest.
Així, d’acord amb l’article 4 (Àmbit temporal):
Tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2012 .
I d’acord amb l’article 5 (Pròrroga provisional i denúncia):
El conveni/pacte quedarà prorrogat per reconducció tàcita, per períodes successius d’un any, si cap de
les parts no formula cap denúncia de revisió o resolució abans de l’1 de desembre de cada any.
Un cop denunciat, aquest conveni/pacte seguirà vigent en la seva totalitat a tots els efectes, fins a
l’entrada en vigor del nou conveni/pacte signat.

Fonaments de dret
Primer.Articles 4 i 5 del Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012 (BOP núm. 93 de 17.05.2010).
Segon.-

Articles 33, 34 i 38 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

Tercer.Articles 86 i 87 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova l’estatut dels
treballadors.
A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, s’adopta el següent
Acord
1.

Denunciar el Conveni únic/pacte de condicions de treball del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012.

2.

Ratificar l’acord de denúncia del Conveni únic/pacte en el proper Ple que se celebri.

3.

Notificar-ho a les Seccions Sindicals de CCOO i UGT de l’Ajuntament de Roses, a la Junta de Personal i
al Comitè d’Empresa.

4.

Comunicar-ho als Departaments d’Intervenció i Recursos Humans de l’Ajuntament de Roses per al seu
coneixement i efectes.= Exp. 2389/2009.”

2. La Comissió Informativa del dia 26 de novembre de 2012 ha emès un dictamen favorable
al respecte.
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A proposta de la primera tinent d’alcalde, Montserrat Mindan Cortada, el Ple adopta el
següent
Acord
1. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de novembre de 2012 en el qual
l’equip de Govern acorda denunciar el Conveni únic/pacte de condicions de treball del
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Roses per als exercicis 2009-2012.
2. Notificar-ho al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
3. Notificar-ho a les Seccions Sindicals de CCOO i UGT de l’Ajuntament de Roses, a la
Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.
4. Comunicar-ho al Departament d’Intervenció i al cap de Recursos Humans per al seu
coneixement i efectes.= Exp. 2389/2009.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montse Mindan.- Explica que aquest conveni, com ha llegit, té llicència del 2009-2012 i
es denuncia, perquè començaran a denunciar-lo a partir de gener del 2013.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que, pel que va preguntar a la comissió informativa, i el que diu
als antecedents no es va intentar parlar o no es va acordar amb la representació dels
treballadors, de fer aquesta denúncia.
Per una banda, normalment, per regla general, aquestes coses sempre es parlen i s’intenta
arribar a un acord.
Per altra banda, li agradaria que el senyor secretari li contestés una pregunta. Comenta que
això s’està aprovant a data d’avui, que és dia 3 de desembre. Com que diu que la denúncia
havia de ser abans de l’1 de desembre de l’any 2012, desconeix si realment això té validesa
o no tindria validesa.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que la resposta ja li dóna ell mateix. Respon que ho varen aprovar,
precisament, en junta de govern per això, per no arribar al mes de desembre.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
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Sra. Montse Mindan.- Diu que estan al davant d’una situació que ha canviat molt. Estan
davant d’un conveni que pensen que s’havia de canviar i, si més no, han de tornar-ne a
parlar amb tothom i tornar-lo a negociar. També li recorda que és un conveni que, degut a
una llei sobrevinguda, hi ha molts dels seus objectius que no es poden complir. Per tant, han
pensat que el millor era denunciar-ho i començar el 2013, com ha dit, parlant amb tothom i
tornar-ho a negociar.
SEGON TORN DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Diu que, en tot cas, farien la pregunta per escrit al secretari de la
corporació, perquè la pugui contestar i, en tot cas, no cal fer la denúncia del conveni ni cal
esperar a primer d’any per poder començar a negociar un altre conveni.
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 Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Set (7) Magda Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrión, Francisco
Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran i Francisca Martin.
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.

16.- MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS DE PSC-PM, CIU I GDP-AM DE
ROSES EN CONTRA DELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS
El senyor Francisco Martinez, en representació del Grup Municipal Socialista, presenta al
Ple la proposta del tenor literal següent:
La preocupant situació de desemparament en la qual es troben milers de famílies asfixiades
per una situació laboral insostenible i per unes hipoteques fruit de l’avidesa sense mesura
d’especuladors i entitats financeres, d’una legislació que no ha fet sinó provocar el
desenvolupament d’una bombolla immobiliària. Bombolla que ha esclatat a la cara dels
ciutadans i no en la dels veritables responsables, que a més estan essent auxiliats amb
faraònics rescats financers pagats de les pròpies butxaques dels ciutadans.
Assistim a la privatització dels beneficis i la socialització de les pèrdues.
Xifres com la de més de 5,7 milions d’aturats o el milió i mig de llars que no tenen cap ingrés
donen una idea de la dimensió del problema. En aquest país hi ha 2 milions i mig
d’habitatges buits, la meitat dels quals pertany als bancs.
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Tot això ens anima a continuar lluitant pels nostres drets en matèria d’habitatge perquè no
siguin menyspreats. Cap país que es declari com desenvolupat i democràtic, no pot seguir
abanderant i fomentant l’especulació amb el maó, en resum, amb un dret constitucional. No
volem un futur hipotecat.
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament amb les entitats
socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les que estan donant resposta
com poden, sense competències ni recursos a les situacions viscudes per les famílies en
aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores de primera
mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats.
Per tot això, elevem al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació si s’escau, el text de la
següent moció:
MOCIÓ
1. Manifestar el nostre més ferm suport i solidaritat a totes les famílies que es troben o
s’han trobat en aquesta terrible situació.
2. Comunicar al Govern Central que els últims acords adoptats segueixen essent clarament
insuficients per a la solució real del problema.
3. Instar al Govern Central i al Govern Català a adoptar tot tipus de mesures destinades a
que els poders públics donin compliment efectiu al mandat de l’article 47 de la
Constitució Espanyola, i s’estudiïn sortides justes a la qüestió dels habitatges buits.
4. Demanar al Govern de l’Estat perquè un percentatge dels habitatges de les entitats de
crèdit aportin al SAREB, banc dolent, siguin cedits de forma temporal als ajuntaments
que gestionen polítiques socials d’habitatge, per a que puguin donar resposta als
desnonaments.

5. La reforma de la Llei Concursal per adaptar-la a situacions de sobreendeutament de
persones físiques. Els propietaris de l’habitatge han de poder quedar exonerats de
l’obligació de satisfer els deutes si concorren les següents condicions:
5.1. que la incidència hagi estat qualificada de fortuïta.
5.2. que l’origen de situació d’insolvència hagi estat el deute derivat de l’adquisició
de l’habitatge habitual.
5.3. que el deutor no hagi presentat, amb dol o culpa greu, declaracions incorrectes o
incomplertes sobre el seu actiu o sobre els seus creditors.
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5.4. que el deutor hagi complert el deure de col·laboració amb el jutge.
6. Més enllà de les mesures de competència estatal o autonòmica, proposar les següents
mesures a emprendre a nivell municipal:
6.1. Plantejar l’eliminació de l’impost municipal de plusvàlua i l’impost de béns immobles
per a les persones afectades que sofreixin la pèrdua del seu habitatge en subhasta i
per aquelles que aconsegueixin la dació de l’habitatge en pagament del deute, en
aquells supòsits que la llei permeti.
6.2. Revisió dels protocols d’actuació dels serveis socials en casos de desnonaments i
col·laboració a demanar als jutges la suspensió del desnonament quan aquest sigui
per motius econòmics i es refereixi a l’habitatge únic i habitual.
6.3. Col·laboració de l‘Ajuntament en temes jurídics en tots els casos que ho requereixin.
7. Incentivar a les entitats financeres a cercar amb major intensitat alternatives al
desnonament i col·laboració amb l’ajuntament a través del departament de Benestar
Social.
8. Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, al Congrés i al Senat, als partits
polítics amb representació a les Corts, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a totes les entitats
financeres del nostre municipi.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Diu que celebren que una moció d’aquestes característiques tingui el
suport majoritari de tots els grups de l’Ajuntament i manifesta des d’aquí el suport del seu
grup a les famílies que es troben en aquesta situació per intentar, per tots els mitjans, ajudar
a aquestes famílies a través de Benestar Social, tant per haver comprat un habitatge com
les que estiguin en règim de lloguer.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Sr. Manel Escobar.- Anuncia que s’abstindran en aquesta moció. Donen suport al punt
número 1 de la moció que diu: “Manifestar el nostre més ferm suport i solidaritat a totes les
famílies que es troben o s’han trobat en aquesta terrible situació”.
Estan d’acord amb aquest punt de la moció i són conscients de les penúries que estan
passant totes aquestes famílies, no tant sols en el tema hipoteca, sinó també en el tema del
lloguer.
Des del Govern Central els consta que s’està treballant. És quelcom que tot just han
començat ara i els agradaria que s’aconseguís un gran pacte polític amb el major nombre de
forces possibles al Congrés.
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I com no, en el tema de competències municipals, estan totalment d’acord, plantegen
l’eliminació de l’impost de plusvàlua i de l’IBI a totes les persones afectades pel tema de la
dació en pagament i la revisió del tema dels protocols d’actuació en tema de serveis socials.
Torna a repetir que aquests són els punts que cal destacar en referència a aquesta moció i
el nostre vot serà d’abstenció.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Marc Danés.- Primer de tot, com molt bé ha dit el senyor Francesc Giner, vol agrair
d’haver pogut modificar força la moció. Entre la proposta que es va presentar a la comissió
informativa i la que s’ha presentat aquí, aquesta última és molt més complerta. Per tant,
agraeix que entre tots haguem tingut aquest sentit de col·laboració en un tema tan important
i tan greu que ens està afectant a nivell de país i també a nivell de municipi.
Els tres eixos bàsics, són primer, donar suport moral que és poc, però també és important
que hi sigui, cap a la gent que està patint aquests desnonaments.
No centrar-se només en el desnonament per temes hipotecaris. També poden tenir casos de
desnonament per temes de lloguer o per altres situacions de violència o situacions
desagradables que, per desgràcia, de vegades porta la vida.
La segona part, a la qual han arribat a un acord, és la part de demanar a instància
supramunicipal, Generalitat de Catalunya i Estat Espanyol, la modificació legislativa i, per
tant, que doni eines tant als ajuntaments com a les entitats financeres per evitar aquests
desnonaments.
I, a la tercera part, d’alguna manera, tots s’obliguen a nivell local a tirar endavant diferents
accions que ja estan duent a terme des del municipi, però que és evident que han d’anar
millorant i augmentant de cares a anys vinents.
Per informació de tot el públic i de tots els companys del ple, diu que, de cares a l’any vinent,
a l’esborrany del pressupost tenien una partida destinada a urgències socials que havien
separat entre urgències socials i urgències socials dedicades bàsicament a habitatge i
mediació.
És evident que no han d’esperar al darrer moment. Des d’aquí aprofita, ja que hi ha les
càmeres de televisió per fer una crida per tal que la gent no esperi al darrer moment quan el
jutge ja pica la porta per fer el desnonament, sinó que sàpiguen que podem ajudar en
moments anteriors, en els moments que tenen els primers rebuts retornats pel banc o fins i
tot, gent que fins ara ha estat pagant bé la hipoteca, però que té una previsió, en els propers
mesos, de no poder-la pagar. Creu que aquest és el moment en què l’Ajuntament a través
del seu assessorament i a través de l’ajuda que podem donar-hi, és quan més ajudes i més
facilitats podem fer.
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També els agrada molt i, per tant, és evident que hem col·laborat i és una cosa important a
subratllar, que és aquesta demanda de col·laboració entre les diferents entitats financeres i
el departament de Benestar Social de l’Ajuntament.
Bàsicament, el que demanen és això, que, d’alguna manera, si ens poguessin ajudar a
informar sobre aquella gent que pot tenir una problemàtica, l’Ajuntament els podria
assessorar a nivell municipalista, però també creuen que no poden fer-ho sols. Això seria
ser molt positius i no ho creuen així.
Tot i així, com saben els presents, l’Agència d’Habitatge de Catalunya ha posat en marxa
l’oficina OFIDEUTE que fins ara funcionava a les comarques de Barcelona i que en aquests
moments s’ha estès a les altres comarques de Catalunya que, precisament, parla d’aquest
tema: de l’assessorament i l’ajuda que esperem que ens donin els municipis.
Com diu, vol ressaltar aquesta voluntat d’acord entre la gran majoria de les forces polítiques
i diu que, evidentment, seguiran treballant per intentar solucionar això o, com a mínim
apaivagar-los aquesta problemàtica.
Per tant, des de Convergència i Unió, anuncia el vot del seu grup serà favorable a aquesta
moció.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Francisco Martinez.- Diu que, més que res, vol agrair als grups municipals el seu suport.
En el cas del Grup Municipal del Partit Popular entenen la seva posició. De totes maneres,
agraeixen la seva abstenció i fan palès que quan els polítics volen o volem arribar a acords,
som capaços de fer-ho. Doncs, per tant, quants a més acords puguin arribar, molt millor per
a tots els polítics.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Divuit (18) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda
Casamitjana, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David
Beltran, Francisca Martin, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarrero i Carlos López.
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.
Abans de passar al punt de precs i preguntes, l’alcalde manifesta que, dels setze punts que
han passat, se n’han aprovat catorze per unanimitat i dos d’ells amb votació. Per tant, més
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sovint del que sembla, ens posem tots d’acord per tirar endavant el municipi, la qual cosa
agraeix des de la Presidència del Ple.
17.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montse Mindan.- Abans de passar al torn de precs i preguntes també voldria que sortís
per part de tots els grups municipals una felicitació al restaurant “Els Brancs” de l’hotel
Vistavella, per tal que a nivell d’acord de ple els fessin arribar la nostra felicitació

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrion.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que fa dies que va sortir a la llum i se’ls va comunicar que l’Ajuntament estava
estudiant la possibilitat d’instal·lar un sortidor d’aigua gegant davant dels espigons de la riera
Ginjolers com a reclam turístic amb un pressupost previst d’uns 150.000 euros.
02.- D’altra banda, la badia de Roses, la primavera passada va entrar a formar part del Club
de les Badies Més Belles del Món. Creuen que aquest ja és prou reclam per als turistes en
ell mateix i que no els cal cap sortidor. I, que en aquests moments de crisis i retallades que
estem patint hi ha altres maneres d’invertir diners i podria fer una llista molt llarga d’ajudes a
famílies o plans d’ocupació, etc. Voldria saber com està aquest projecte i si és possible que
no es tirés endavant, perquè creuen que una badia com la nostra no necessita aquest
muntatge i no és el moment més oportú de fer una despesa d’aquest tipus.
03.- Volien preguntar per quin motiu el menjador de les dues llars d’infants deixa de
dependre de la cuina dels menjadors de les escoles com fins ara i que han vist que surt a
licitació per contractar uns serveis de càtering. Han parlat amb les diferents escoles i veuen
que aquesta decisió en perjudica el funcionament, veuen reduïts els seus ingressos i
algunes han hagut de pujar els preus dels menús dels alumnes o rebaixar el sou del
personal. I , aleshores, fa molts anys que aquestes escoles porten donant aquest servei a
les llars. Sempre han tingut molta cura en l’elaboració dels menús i per a aquests infants
més petits.
En aquests últims anys també s’havia fet una despesa en material específic per als nens de
P0. Aleshores, el fet de fer aquest canvi, del que no saben el motiu, pensen que els
perjudica.
Sr. Carles Ferrer.- Fa diverses intervencions:
01.- En primer lloc han vist, aquests dies, que la plaça Frederic Rahola està tancada i vol
saber si enguany es farà un pla d’autoprotecció.
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02.- Voldrien saber si l’Equip de Govern ha intentat arribar a algun acord amb diverses
entitats per compartir les quines.
Cal recordar que els anys que l’anterior Equip de Govern va governar es va fer una
recaptació d’uns 20.000 euros nets i això es repartia entre dues entitats esportives, els dos
clubs de futbol, es feia un donatiu al Càncer i també es col·laborava amb la Marató de TV3.
Vol saber si s’ha intentat fer algun acord amb les entitats degut a què amb la crisi aniria molt
bé que es repartissin els diners.
03.- Dies enrere, el regidor de Festes els va dir que es feien unes reunions per convocar les
associacions que fan barraques a l’estiu. Vol saber si es faran aquestes reunions, perquè els
van dir que convocaria a algun representant de cada grup de l’oposició, per saber si es faria
en dos caps de setmana o en un cap de setmana, per Fires i Barraques de la Festa Major.
04.- Diu que quan els representants de l’Equip de Govern van arribar al Govern, en el
centre de joves, hi havia un tècnic de joventut, un informador, un informàtic i un conserge.
Han vist que ara hi ha un desmantellament i només amb prou feines queda un funcionari.
Pregunta a què es degut, si es vol desmantellar el CAR.
El senyor Carles Ferrer diu que a l’anterior legislatura, l’equip de govern va veure que ficant
quatre persones, el CAR funcionava i, a més, havien rebut moltes subvencions del pla local
de joventut i del pla bianual i vol saber si tot aquest sistema s’arrancarà o s’està
desmantellant el centre de joves.
05.- Avui han vist que han presentat el cartell de Carnaval. El Grup Municipal Socialista,
quan va governar demanava la participació ciutadana, que tothom participés i que tinguessin
l’honor o l’orgull de poder fer el cartell de Carnaval i triar, per tal que algun rosinc guanyés
un premi econòmic, i que participés en una de les activitats en què participa més gent de
Roses que és el Carnaval.
Han vist que aquest any s’ha contractat a dit un professional i ho agraeixen, és el segon any
consecutiu que fa el cartell, no tenen res contra ell, però voldrien saber per què s’ha anul·lat
la participació ciutadana.
06.- Per acabar, vol fer una pregunta sobre les empreses que estan treballant per
l’Ajuntament de Roses, principalment les que fan obres. Pregunta si es fa algun seguiment
sobre si estan al corrent de pagament d’altres administracions, perquè han vist que algunes
de les empreses que està treballant per al nostre consistori tenen embargaments. Vol saber
si es fa un seguiment o com acaba.
Sr. Francisco Martinez.- Fa les següents intervencions:
01.- Fa una intervenció en relació a un tema que és recurrent i així se li contesta per part de
la regidora d’urbanisme, però veu que ha passat un any i mig i continua exactament igual,
que és el tema del vial nord. Vol saber exactament què és el que està passant, perquè no
sap si la regidora és conscient que ha passat un any i mig des de la primera resposta que li
va donar.
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02.- Tot seguit, demana als presents que li passin la còpia d’un escrit que diuen que l’ha
signat l’alcalde, que és un escrit que han rebut alguns empresaris del municipi.
Més que res, com que és un rumor, entre cometes, li agradaria matar el rumor, si és que no
passa així.
03.- A la Junta de Govern del dia 9 de novembre, es va aprovar el punt 8.4., que era un pla
de gestió per a un ús públic sostenible dels espais naturals.
Pel que veu, l’Ajuntament va demanar tres ofertes i veu que a les tres ofertes i hi ha una
mateixa persona vinculada. Per tant, per una banda, no veu molt clarament com ha anat
això i, per l’altra banda quan es demana un pressupost, el de dues d’aquestes empreses és
superior al que la llei de contractació permet. Així, doncs, directament ja els havien eliminat.
Vol saber si l’Equip de Govern era coneixedor d’això i com va passar.
04.- A l’últim consell d’administració de Rosersa, on li va ser impossible de poder anar, va
poder comprovar que a l’esborrany del pressupost que s’havia presentat un mes abans, hi
havia una diferència bastant substancial que era la compra de la Unitat d’Actuació número 4,
antics magatzems de Masblanch, per un valor de 1.075.000 € . Per una banda, li sembla que
hi ha hagut una mica d’improvització, cosa que li preocupa per la quantitat de què estan
parlant, que és un milió d’euros.
Per altra banda, en el mateix paquet, volen vendre el terreny propietat de Rosersa que té a
la zona industrial.
Així doncs, voldria saber, si primer de tot, li poden explicar el canvi de parer d’un pressupost
a l’altre, encara que només ha passat un mes. És una decisió bastant important.
En segon lloc, pregunta què tenen pensat amb la zona industrial, per què si no construeixen
la seu de Rosersa, entén que obliden definitivament aquesta zona.
I pregunta si no són massa diners un milió d’euros per gastar-se avui en dia en una compra
com aquesta.
Per últim, pregunta si no han valorat molt per sobre, en 410.000 € el terreny de la zona
industrial, propietat de Rosersa, quan allà ja no es podrà construir.

Sra. Magda Casamitjana.- Fa les següents intervencions:
01.- Agraeix, i no sap si ho ha de fer al senyor Àngel Tarrero, que s’hagi pintat la paret del
càmping Bahia de blanc, perquè hi havia unes pintades del MSR i ara estan de blanc. La
regidora opina que queda molt bé pintat de blanc i, per tant, aniria bé que l’acabessin de
pintar tota de blanc i si fessin una vorera quedaria la mar de bé.
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02.- També falta per pintar de blanc les pintades del MSR al Caribeño. La senyora
Casamitjana no sap si és perquè és un edifici privat i d’alguna manera no ho poden fer.
Pregunta si poden fer-ho, si poden, més que res, perquè només queda aquesta. Després
caldria preguntar si al MSR se li ha demanat que pagui la factura de la pintura, ja que és
claríssim que ho han fet ells. Tot i que també pot ser que ho hagi fet algú altre en el seu
nom.
03.- Pregunta com està l’atermanament dels canals de Santa Margarida, si finalment es va
poder fer el balisament, i si hi ha manera o hi ha disposició en el futur de fer-ho amb una
concessió.
Aclareix a l’alcalde que ha preguntat com està l’atermanament dels canals i també el
balisament, perquè hi havia un projecte de balisament que els van dir que els pagarien i no
ha sortit. Pregunta si ho pot demanar i no sap si ho tenien per escrit, tot i que li sembla que
sí. Finalment, van dir que millor de no dragar els canals i que hi havia problemes, perquè les
parets no aguantarien, però van dir que sí al balisament i també els van fer la neteja dels
canals.
Pregunta si s’ha tirat endavant l’adjudicació del manteniment i la neteja a una
concessionària.
04.- De la casa de l’Anita, vol demanar si li poden fer arribar un informe dels arquitectes de
l’Ajuntament de Roses, que li diguin si les possibles obertures que hi ha en aquest dibuix
són possibles o no. Diu que s’ha de mirar si només és un dibuix o si veritablement els
tècnics han mirat què passaria, perquè el comportament tèrmic de l’edifici és prou complicat.
Comporta que no es pot treure perquè sí i menys aquestes. Per tant, li agradaria veure els
informes dels arquitectes o si ho han fet així a la babalà.
05.- Pregunta al Partit Popular si pot mantenir una promesa que va fer a l’alcaldessa en el
seu moment, que era que la sala d’exposicions de casa l’Anita es digués Jaume Turró. Ho
varen exposar, ho varen presentar i en aquests fulls no hi és. Pregunta si el govern actual
pogués mantenir la deferència que va tenir l’anterior equip de govern amb el pintor Jaume
Turró. Si no és possible a la sala d’exposicions de la Casa de l’Anita, que fos a la sala
d’exposicions de la Ciutadella.
Sra. Francisca Guijarro.- Inicia el seu torn d’intervencions anunciant que serà molt breu en la
seva exposició.
01.- Agraeix al regidor de Promoció Econòmica que parlaran de les preguntes que havia
formulat en anteriors plens i que fins el dia d’avui no havien estat contestades. Li agraeix de
poder quedar i que pugui contestar totes les preguntes que li va formular.
Sr. David Beltran.- Fa les següents intervencions:
01.- Pregunta com estan les negociacions amb la Policia Local. Pregunta si poden resumir
l’estat de la mateixa.
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02.- Diu que, últimament, a Roses han aparegut fets d’inseguretat ciutadana. Pregunta què
pensen fer al respecte o quines accions estan portant a terme.
03.- Diu que troba a faltar la identificació numèrica dels agents i pregunta si li poden dir
alguna cosa al respecte. Aclareix que es refereix a la identificació visual numèrica de l’agent,
la que porten als uniformes, que no es visualitza.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que vol començar amb un prec que és que l’entrada del camp de futbol de l’AE
Roses no està adaptada per a minusvàlids i hi ha queixes de fa molt de temps dels usuaris,
que els costa molt accedir al camp de futbol. Pregunta si això es podria arreglar d’una
vegada.
02.- Vol comentar el mateix que han dit abans del tema del Carnaval. Pregunta com és que
el cartell de Carnaval s’ha adjudicat a una persona en concret per segona vegada. El seu
grup creu que tal com es feia abans, afavoria molt la tant comentada participació ciutadana i
veuen que de la manera que s’ha fet enguany, l’Ajuntament perd una oportunitat de fer
participar el poble en una festa important com és aquesta del Carnaval per a tots nosaltres.
Demanen que es torni a fer com abans, que es faci un concurs i que puguem veure les
obres dels molts participants que hi ha.
03.- En relació a Ca l’Anita, volien demanar si l’enquesta que es va fer dissabte era vinculant
o si era orientativa o què pensen fer amb aquesta enquesta.

RESPOSTES ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcaldia.- Respon algunes de les preguntes dels grups municipals de l’oposició.
−

Diu a la senyora Imma Carrion que hi ha moltes maneres de veure les coses a la vida i
quan la senyora Carrion veu un brollador, el senyor Pàramo diu que veu un atractiu per
al poble de Roses. Un atractiu, no només, perquè sigui maco o no sigui maco, sinó com
una necessitat per ajudar a que els negocis de Roses que viuen del comerç, i viuen de
l’hostaleria i de la restauració tinguin més clients, que vol dir que assegurin els llocs de
treball dels seus treballadors.
Creu que els municipis turístics necessitem ser atractius i necessitem crear coses noves
i aquest brollador el consideren com un nou atractiu. Tothom té present i visualitza que
quan es fan focs artificials els poden dir que en deu minuts es cremen 10.000 euros i és
quelcom que es fa dues coses l’any. Per tant, per dues vegades es cremen tots aquests
diners, però no es cremen, tot i que sí que es cremen, exploten i es converteixen en fum.
Però quan l’alcalde es gira, diu que en comptes de mirar els focs, veu aquells
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restaurants, tots plens d’adalt a baix. Veu la música que es fa, les barres on es guanyen
bé la vida i aquesta és una mica la visió, senyalar la lluna i que no et mirin el dit.
Es tracta de fer un incentiu i, per posar un exemple, diu que una persona, una parella o
una família d'Olot, de Girona, de Figueres o de Vilafant, quan pregunta on anar a
passejar al vespre i han de decidir si anar a Llançà o a Empuriabrava, surt el nen i diu
que vol anar a veure el Jet d’aigua, aquesta és la finalitat d’aquest brollador. Si es tracta
d’amagar-ho bé, es pot fer un monument arran de mar que algú pot dir que li tapa la vista
i, en canvi, hi ha un monument posat a davant de mar.
La badia de Roses és tan gran, magnífica i maca que un brollador posat a dos-cents
metres de la costa no l’entorpirà per res. També cal saber que un brollador no estarà
obert vint-i-quatre hores al dia, tres-cents seixanta-cinc dies com els brolladors més
coneguts, que són el de Montjuic, sota el Palau Nacional. Aquest brollador estarà obert
els divendres, els dissabtes a l’hivern, les festes i vigílies per crear aquesta atracció i
l’estiu, probablement, el deurem tenir obert, en tot cas, una hora abans de la caiguda del
sol i un parell o tres d’hores després de la caiguda del sol per il·luminar i tot això.
En definitiva, demana que s’ho miri d’aquesta manera, veuen que no és una despesa, és
una inversió per fomentar la vinguda a Roses.
Tots coneixem turistes que ara se’ls havia trencat una mica aquesta idea, però els feia
il·lusió de veure què haurem fet de nou aquest any. Volen tornar a aquesta dinàmica de
fer coses atractives. Poden dir que és una cosa petita, perquè si ho comparen amb la
festa del Carnaval que els costa 90.000 euros, això en val 150.000 que és com dos
carnavals i, en canvi, creuen que durarà molts anys i pot portar molts beneficis directes
als negocis de Roses que vol dir negocis que poden ser rendibles i mantenir els seus
llocs de treball. Aquesta és la resposta a la senyora Imma Carrion respecte a la seva
pregunta.
Silvia Useros.- Respon algunes de les preguntes relacionades amb el seu departament.
−

Diu que s’ha dut a terme el concurs, perquè legalment l’Ampa no pot gestionar el servei
de menjador. No pot donar servei de menjador a una altra escola, a tots els que no
siguin els seus propis alumnes. Aclareix que l’Ampa només pot gestionar el servei de
menjador als seus propis alumnes, de la seva escola. No pot gestionar a una altra.
Respecte a l’escola Vicens Vives, diu que, per motius econòmics, el representant de
l’empresa LINE CATERING ha hagut de deixar de dur a terme tot el servei de menjador i
tot just s’han beneficiat en el sentit que han tret a concurs el servei de menjador.
Aleshores, l’Ampa tampoc el podia gestionar i aleshores no sabien ben bé què fer i per
això quan un servei de menjador no funciona passa directament al Consell Comarcal.
Tot just avui ha començat l’empresa del Consell Comarcal, ha anat a veure com anava
tot, no hi ha hagut cap diferència, tot ha anat bé i la llar d’infants del Franquet ha tingut el
menjar com Déu mana, tot ha anat molt bé i no hi ha hagut cap problema.
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Alcalde.- S’adreça al senyor Carles Ferrer.
−

Respon al regidor socialista que, des que hi ha hagut aquest accident trist al Madrid
Arena, tothom estem en alerta. Nosaltres també hi estem, en aquest sentit, estem
redactant aquest pla d’autoprotecció i estem treballant en aquest tema.

−

Respecte a les quines, explica que les fa l’AE Roses, amb un acord que varen arribar
amb diferents entitats i clubs per evitar tots aquests conflictes recurrents, en una reunió
que es va fer amb diferents entitats, es va acordar de fer un reconeixement a les
tradicions i que aquelles entitats que vulguin guanyar diners fent alguna activitat que en
proposin de noves, perquè sinó es desvestir un sant per vestir-ne un altre. Aleshores,
això és el que es fa amb les quines.

−

Comenta que estan tots molt satisfets dels ajuts que es donen a la Marató i a la
Fundació contra el Càncer.

Demana al senyor Joan M. Fernández que informi respecte a les reunions que van tenir per
per parlar de les barraques d’estiu.
Sr. Joan M. Fernandez.- Comenta les qüestions relacionades amb el seu departament.
−

En principi, varen dir que farien alguna reunió amb l’associació de barraques, però el
problema és que ja no hi ha l’associació de Barraques pròpiament dita, la qual cosa no
vol dir que no es facin reunions amb els caps de colla per preguntar-los que els sembla i
demanar-los l'opinió. Si no està equivocat, creu que aquesta reunió ja no existeix.
Puntualitza que des del seu departament es faran aquestes reunions, perquè els
interessa fer les coses d'acord amb el que tothom pensa. Possiblement, aquestes
reunions es faran dins de les mateixes reunions del Carnaval. Tenen pensat de fer-les
el mateix dia, una estona abans o una estona després. Ho faran expressament amb la
gent que hi havia, amb els caps de colla que hi havia a barraques.

−

Per respondre el tema del cartell de Carnaval, comença a fer una mica d’història de l’any
passat. Diu que l’any passat, l’any 2012 va quedar desert i no va quedar desert, perquè
sí, sinó que va quedar desert, perquè el jurat que hi havia va decidir que havia de quedar
desert.
Aquest any van decidir encarregar-ho a un professional, perquè creuen que el carnaval
de Roses és prou important com perquè ho faci un professional. Aquest any és el mateix
de l’any passat i potser l’any que ve canviaran, això no ho saben, però és un professional
del tema que es guanya la vida amb això. Creuen que ho fa força bé, és de Roses, capta
ràpidament la idea, personalment li agrada i espera que li agradi a tothom.

Alcalde.- Demana a la senyora Anna Jorquera que respongui una pregunta relacionada amb
el CAR.
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Sra. Anna Jorquera.- Fa ús de la paraula a petició de l’alcalde.
−

Ha sentit com el senyor Carles Ferrer ha parlat de desmantellar el CAR i no sap si el
regidor ha passat últimament per allà. Imagina que si a la seva legislatura no ho feia,
ara menys.
Aclareix que el CAR està ple de gom a gom, hi ha activitats cada tarda, estan fent
moltes activitats noves, fins i tot gratuites per als joves.
Ha sentit com el senyor Carles Ferrer li ha parlat de quatre persones, però quan la
senyora Anna Jorquera va entrar, només es va trobar amb un tècnic compartit amb
esports i l’informador juvenil que va haver d’agafar una excedència degut a la situació
que hi havia a Joventut. Com que no existia tampoc aquesta plaça, s’han trobat que els
ha estat difícil, però gràcies a la feina que ara fa el tècnic de joventut i l’informador
juvenil -que han recuperat- se’n surten. Tot i així, estan fent tot el que faci falta per al
pressupost per destinar uns diners a la contractació d’una empresa privada per
consergeria o per suport a l’àmbit del tècnic de joventut.
Si utilitzen la paraula desmantellat, la regidora no sap si haurien de fer una anàlisi i
veure quan ha estat desmantellat el CAR, si ara o abans.

Alcalde.- Segueix responent al Grup Municipal Socialista.
−

S’adreça al senyor Carles Ferrer per comentar que a una de les preguntes que ha fet el
regidor no li acaba de trobar el sentit quan preguntava si les empreses que treballen fent
obres a Roses els fan un seguiment de si són embargades o no o si es feia un
seguiment de si estaven embargades o no.
L’alcalde manifesta que aquesta pregunta és absurda, perquè no poden pas estar-ne
segurs. Comencen una obra amb una empresa que no està embargada i si estan
embargats, se n’assabenten quan ho comunica el jutge. No poden anar demanant cada
quinze dies el balanç de situació de cada empresa. Considera que és una pregunta
absurda.

Tot seguit, l’alcalde demana a la senyora Sílvia Ripoll que respongui al senyor Francisco
Martinez una pregunta que diu que fa un any i mig que li pregunta, sobre el vial nord.
Sra. Sílvia Ripoll.- Respon la pregunta relacionada amb el vial nord.
−

Explica que l’obra del vial nord ha sortit a licitació. Veu que el senyor David Beltran, que
és regidor del Grup Municipal Socialista, estava en aquesta obertura de pliques i, en tot
cas, es van obrir les pliques, s’han presentat moltes empeses, alguna d’elles ha fet una
baixa una mica important i, en breu, s’adjudicarà. Té el seu procediment i és així.

Alcalde.- Continua responent al Grup Municipal Socialista.
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−

En relació al Pla de Gestió del Cap de Creus, diu que les empreses que van concórrer
són les empeses que habitualment feia servir l’anterior equip de govern. Diuen que s’ha
fet el mateix que es feia. L’alcalde sap que aquesta pregunta la fa de part del PSC de
Figueres, perquè hi ha algun treballador d’aquella casa que està preocupat per qüestions
d’incompatibilitats.
Aleshores, aixecar sospites no és el camí. La contractació està feta amb tota la legalitat
del món. Si es parla d’una xifra s’ha de tenir en compte si hi ha IVA o no hi ha IVA i, per
tant, rebutja aquesta pregunta. S’ho miraran i, lògicament, si troben alguna anomalia
demana que els ho facin saber.

−

Quant a la compra de la Unitat d’Actuació 4, que és l’antic magatzem d’En Mas Blanch, li
demana que tingui en compte que el que estan fent és amb uns diners que per la llei
d’estabilitat pressupostària els obliga a fer unes inversions que si no les fan, aquests
diners els perdrien, que no és ben bé això, però gairebé.
Aleshores, varen optar per veure quina inversió important tenien per fer a Roses, i que
fos fàcil i van veure que era la compra de finques que actualment ja són d’utilitat
municipal. Qui pot explicar millor com ha anat tot això és el senyor Manel Escobar,
regidor d’Hisenda.

Sr. Manel Escobar.- Respon al senyor Francisco Martinez que a l’esborrany del pressupost
de Rosersa no hi era i després l’ha trobat al definitiu. Han estat treballant en aquest tema
fins que no han vist de quina manera es podia portar a terme. Conclou dient que, en
definitiva, és una previsió d’intencions, però que ja estan molt avançades. Els agradaria que
a la UA 4 hi hagués un bon equipament municipal i pogués ser el magatzem de l’empresa de
Serveis Municipals.
Demana als presents que pensin que en lloguers anuals Rosersa paga aproximadament uns
90.000 euros i la compra d’aquesta finca seria aproximadament 1.000.000 €, que d’acord
amb el propietari que és l’INCASOL, ens ho deixaria pagar en cinc anys. Cinc anys, dels
quals la tresoreria pròpia de Rosersa fa que no tinguem que demanar cap crèdit.
Teòricament, l’empresa és solvent per poder fer front en cinc anys a la compra de l’immoble.
La parcel·la que tenen a la zona industrial, en principi és quelcom que està aturat, no pas
precisament pels que estan aquí governant. Evidentment, la zona industrial està aturada, no
és pot tirar endavant i després ja veuran el que fan amb ella. En principi, allà tenen una finca
que es va comprar per 400.000 € que ja miraran com ho veuen en el futur. Si, en principi,
han de vendre-la, la vendran i si hi ha alguna persona interessada ho tiraran endavant.
El cas, és que en cinc anys podem amortitzar aquell magatzem. En principi, el cost de l’obra
seria entre 280.000 i 300.000 € i parlen d’una finca de 7.800 m2 aproximadament. És una
oportunitat, no tenen que demanar cap crèdit, en cinc anys poden tenir una finca i és un bon
equipament municipal, tenint en compte que el nostre Ajuntament no en té gaires en
propietat.
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Alcalde.- Respon a la senyora Magda Casamitjana que aquesta és la primera notícia sobre
el balisament de Santa Margarida i continuaran treballant amb Ports de la Generalitat que
són els concessionaris o els titulars d’aquest equipament, tot i que tots estan a expenses de
com acaba la modificació que està fent el govern del Partit Popular a Madrid per posar ordre
a tota aquesta problemàtica creada a partir del moment que es fa l’atermanament dels
canals de Santa Margarida.
−

Han demanat als grups que presentin esmenes, pensant de quina manera s’han de
gestionar els canals el dia que els tinguem. Són partidaris de fer-ho des del municipi i
sempre amb col·laboració amb els propietaris, com no podia ser d’una altra manera.

−

En relació amb els informes de les obertures de Ca l’Anita i d’aquella nota informativa
prèvia a l’enquesta, l’alcalde ha de dir que hi ha una empesa que està fent aquesta
gestió i nosaltres sabem que hi ha tres-cents i escaig visitants i dos-cents i escaig
d’opinions emeses en una enquesta.
Diu a la senyora Casamitjana que no sap quin informe li demana, però si li sol·licita per
escrit el que demana, amb molt de gust l’atendran
Segueix explicant que el mateix dia que es va fer l’enquesta sobre la destinació final de
Ca l‘Anita, va estar assegut molta estona amb les dues marmessores de l’Anna Marès, la
Flora i la Pola.
Varen estar parlant que, en tot cas, si resultés que la planta baixa es dedica a sala
d’exposicions, doncs el que farien seria posar-hi el nom de Jaume Turró. La Pola ho va
demanar, la Flora ho va demanar i l’Ajuntament, que vol dir tots nosaltes -perquè és
l’Ajuntament que va donar el reconeixement a En Jaume Turró en el seu dia-. L’alcalde,
diu que almenys, ell s’hi sentia representat.

S’adreça a la senyora Francisca Guijarro que ha dit que ja parlarà amb el senyor Ambrosio i
després s’adreça al senyor David Beltran que ha fet una pregunta sobre com estan les
negociacions amb la Policia Local. Cedeix la paraula a la senyora Montse Mindan.
Sra. Montse Mindan.- Respon la pregunta relacionada amb el senyor David Beltran.
−

Respon que encara no s’han reunit amb la Policia Local. Ja tenim tots els informes, però
un dels informes és un esborrany. Han demanat que els facin arribar el document
definitiu, però, evidentment, i per deferència amb ells, ho tractaran primer amb el grups
amb el quals es reuneixen normalment.

Alcalde.- Quant a les altres dues preguntes que ha fet el senyor David Beltran. La primera és
en relació a les referències numèriques dels agents de la Policia Local en el seu uniforme i,
després, a continuació ha fet una pregunta al govern sobre la inseguretat ciutadana en el
poble de Roses i tot seguit passa la paraula al senyor Àngel Tarrero.
Sr. Àngel Tarrero.- A petició de l’Alcaldia, respon les dues preguntes plantejades pel senyor
David Beltran.
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−

En relació a la identificació de la Policia Local diu que és cert. Normalment la Policia
Local porta una placa metàl·lica i aquesta placa metàl·lica porta el número
d’identificació, però hi ha certes parts de l’uniforme que ara els venen seragrafiades i no
ve el número de referència que diu.
El senyor Àngel Tarrero diu que parlaran amb Prefectura i que es demanin aquests
números. Després amb velcro o com sigui, que se’l fiquin i els podran identificar.

−

De la segona pregunta, relacionada amb la inseguretat ciutadana que hi ha aquí a
Roses, respon que els gràfics, tant de l’any 2010 com 2011 són els mateixos que tenen
el 2012. Puntualitza que es refereix a gràfics d’actes delictius. És cert que hi ha tres
delictes que han creat una alarma social.
De fet, s’ha reunit amb el cap de Mossos d’Esquadra i amb el subcap, així com amb el
cap de Policia Local i també amb el subcap i de totes aquestes reunions, evidentment,
ha sortit reforçat o s’intensificarà el que és el servei de policies locals i mossos
d’esquadra.
De fet, ja està en marxa un operatiu que es diu martell. Aquesta és la identificació de
controls en via pública i carreteres adjacents a Roses.
Són controls que fan tan Mossos d’Esquadra com Policia Local conjuntament. També
s’estan potenciant les patrulles albatros, que és aquest patrullatge mixte que hi ha entre
Mossos d’Esquadra i Policia Local i després ja ha començat també a funcionar o està a
punt de començar a funcionar l’operatiu grèvol, que és l’operatiu que es fa totes les
festes de Nadal per donar aquesta tranquil·litat tan a comerciants com a les persones
que venen a fer les seves compres aquí a Roses.
Aleshores, si s’ha donat alguna volta pel poble, veurà que hi ha molt més patrullatge a
peu que abans i això és evident per tot el que és el casc antic de la vila i, evidentment,
per a les urbanitzacions, ara que ja comencen una altra vegada a venir autocars als
hotels. També s’està reforçant el patrullatge a les urbanitzacions.
Alcalde.- Aprofita per dir que el cas que els va passar aquest estiu al mas Fumats, quan
va haver un assalt. Explica que aquella gent van ser detinguts i en el cas del mas Mates
també han estat detinguts. Hi ha dos casos pendents, per la resta es referma amb el que
ha dit el regidor de seguretat, senyor Àngel Tarrero.
Diu que hi ha una altra pregunta del senyor Francesc Giner, respecte a l’adaptació per
entrar al camp de futbol. Explica que estan estudiant aquell espai d’allà, perquè fa poc
que s’ha adjudicat l’annex al poliesportiu, les sortides i totes aquelles coses. Afirma que
allà hi falten uns serveis. Durant tots aquests anys no s’ha previst que una festa
necessita uns lavabos i uns vàters i aprofitarien per modificar aquell context de l’entrada
del camp de futbol. Per tant, ja estan amb això, amb aquell estudi que els va fer En
Juanjo de barreres arquitectòniques. Hi sortia aquesta com una de les que calia fer.
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Fa un incís respecte al cartell de Carnaval i comenta la qüestió de la participació
ciutadana que l’alcalde entén com a més profunda. Puntualitza que fer un concurs no és
fer participació ciutadana, sinó que és donar oportunitat, perquè. lògicament, tothom
presenti la seva proposta de cartell. Però on la gent del poble s’expressa i es manifesta
amb el dret a decidir, és fent una enquesta com aquesta que han fet de Ca l’Anita de
l’Estanc. Demanant a la gent que és el que pensa d’un tema que és polèmic i, per tant,
deixar-los dir, que facin i escoltar-los.
Demana que no ens enganyem i que igual que ha explicat per al brollador, ho explica per
al cartell de Carnaval, necessitem un cartell de Carnaval de categoria artística i pensat
per un dissenyador gràfic. Considera que si es fa un cartell molt maco, però si només
serveix o és atractiu per penjar al menjador de casa .... L’alcalde afirma que necessitem
un cartell que quan es vagi en cotxe, la gent el vegi, quan el portem a altres fires, que la
gent s’hi fixi. Cal que el cartell de Carnaval tingui un atractiu, que vol dir una qualitat i una
professionalitat.
A última hora, nosaltres enviem els nostres joves a estudiar disseny gràfic i després
resulta que qualsevol persona es pot presentar. L’alcalde no sap si el regidor del GDP ha
fet un seguiment dels concursos que s’han presentat, però és que la qualitat anava
baixant i Roses no es pot permetre de presentar un cartell, que pot ser molt bonic i
entendridor, perquè l’ha fet “fulano” que tots el coneixem, però Roses ha de comunicar
amb el seu cartell, amb el cartell comença el Carnaval i el cartell ja dóna la categoria al
nostre Carnaval.
L’alcalde manifesta que ha dit això afegint al que ha dit abans el regidor de Festes,
contestant l’altra pregunta.
Sra. Montse Mindan.- Diu que si han fet una enquesta és per fer cas al resultat, però el
que passa és que, de moment, no el donaran perquè no el tenen ells, el té l’empresa i
estan fent un buidatge. Quan surtin aquests resultats ben fets i per edats del què ha
considerat la gent i ha opinat, ho transmetran i, evidentment, si fan l’enquesta és per fer
el que digui aquella enquesta.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:50 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luís Muñoz Cameo
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