ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE
FEBRER DE DOS MIL TRETZE
A la vila de Roses (Girona), el 25 de febrer de dos mil tretze
Quan són les 20:35 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 DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
−
−
−

Sessió extraordinària
Sessió ordinària
Sessió ordinària

28.12.2012
28.12.2012
28.01.2013

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar les
actes tal com han estat redactades.

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
REUNIONS DE TREBALL, VISITES I ACTES FINS EL 25 DE FEBRER:
Reunions de treball a Roses
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Reunions internes
Mesa general de negociació amb els delegats sindicals
1 Junta de Portaveus
3 Meses de Contractació
3 Gerències d’Urbanisme
3 Juntes de Govern Local
3 Consells Executius PORT i PRODER
1 Consell Administració ROSESNET
Junta Rectora Parc Natural del Cap de Creus (tema senyalització boies)
Gerent, Consorci Costa Brava
Titulars de marquesines i portaveus dels grups municipals: CiU, PP, PSC i GdP-AM.

Reunions de treball fora de Roses
−
−
−
−
−

Girona, Carles Puigdemont, alcalde
Girona, visites Consorci Costa Brava
Girona, Sr. Agustí Serra, direcor general de Costes
Madrid, assitència conferència Mario Draghi
Barcelona, BulliFondation - Hble. Sr. Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència

Visites a Roses
−
−

11 visites a diferents ciutadans, grups i associacions.
Revista SAPIENS acompanyat del regidor de Cultura
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−
−
−
−
−
−
−

Presentació campanya per Carnaval NO TOT S’HI VAL
Encesa esplemes davant TMR (Ass. Contra el Càncer)
BulliFondation, presentació projecte per part dels arquitectes (Montjoi)
Concert, “El Quintet més Simfonic”
Presentació llibre “Victus: Barcelona 1714” d’Albert Sánchez
Dinar Jornada APEIPRTVI (Asociación Española de Informadores de Prensa, Radio,
Televisión e Internet - Fernando Lacaba Sánchez, president Audiència Provincial
Teatre, “Una comèdia DALIrant”

Actes fora de Roses
−
−

Girona, Ple d’elecció del president de la Diputació
Perafita, celler Martín Faixó

DADES ESTADÍSTIQUES A 1 DE FEBRER DE 2013
Població total 20.070 habitants
Homes = 10.079 que representen el 50.22% de la població
Dones = 9.991 que representen el 49,78% de la població
L’atur a gener de 2012 era de 1672 persones i aquest any ha estat de 1670 persones.

Decrets del 25 de gener al 25 de febrer de 2013
Total decrets
345
Contingut econòmic
71
Contingut urbanístic
98
Contingut general
176
Al GIE (Programa de Gestió d’Incidències i Encàrrecs) de l’any passat hi van haver 4.485
inscripcions i 3.189 de l’any passat. Per tant, funciona i funciona bé.
03.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL FINANÇAMENT DE LA DESPESA
CORRENT OCASIONADA PEL FUNCIONAMENT DE LES PLACES DE LLARS
D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 2011-2012 D’UN IMPORT DE
223.600 € (DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS EUROS)
La senyora Sílvia Useros, responsable de l’àrea d’Ensenyament, presenta la proposta
d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
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Proposta relativa a la l’acceptació de la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per al sosteniment del funcionament de centres educatius de
primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2011-2012.
Antecedents
1. Amb la resolució de l’alcalcia núm. 1670/26.06.12 es va aprovar la concurrència de
l’Ajuntament de Roses a la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal de les corporacions locals per al
curs 2011-2012
2. Amb data 29 de juny de 2012 es va trametre via EACAT la sol·licitud a la Generalitat de
Catalunya.
3. Amb data 14 de gener de 2013, RE 714, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya tramet a l’Ajuntament de Roses el conveni per al sosteniment
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per al curs 2011-2012, d’un import de 223.600 € (DOS-CENTS VINT-I-TRES
MIL SIS-CENTS EUROS) corresponents a 105.300 € per a Llar d’infants municipal,
codi: 17005947 i 118.300 € per a la Llar d’infants Roses 2, codi: 17009679.
4. Informe favorable de la tècnica d’Ensenyament.
5. La Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió ordinària de data 18 de febrer de
2013 va dictaminar favorablement l’assumpte dessús esmentat.
Fonaments de dret
Primer. Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació
Segon. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de
desenvolupament
Tercer. Acord de 14 de febrer de 2005 entre el Departament d’Ensenyament i les entitats
municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i
Comarques, per al finançament de la creació de places públiques de llars d’infants.
Quart. Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
A proposta de la regidora de l’àrea d’Ensenyament, Sra. Sílvia Useros i Moyano, el Ple de la
corporació adopta el següent
ACORD
1. Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les
places de llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2011-2012 d’un import de
223.600 € (DOS-CENTS VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS EUROS) corresponents a
37

105.300 € per a Llar d’infants municipal i 118.300 € per a la Llar d’infants Roses 2, a raó
de 1.300 € per alumne, equivalents a 81 places i 91 places respectivament.
2. Aprovar el text del conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya que la
regula.
3. Facultar a 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 del règim local, per a subscriure el citat conveni i quants
documents siguin necessaris en la seva execució.
4. Notificar l’adopció del present acord a la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Departament
d’intervenció i al Departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament, pel seu coneixement i
als efectes que calguin.= Exp.2483/12*

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Sílvia Useros.- Explica que aquesta és la subvenció que ens donen pel curs 2011-2012.
Ara estem esperant quina subvenció ens donaran pel curs 2012-2013 i en funció del què ens
donin ho estudiaran. Informa que l’Ajuntament està suportant un 50% del cost de la plaça,
un 25% les famílies i un 25% la Generalitat.
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.

04.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 2714/12.11.2012, DE DATA 9 DE
NOVEMBRE DE 2012, PER LA QUAL ES VA APROVAR LA SEGONA MODIFICACIÓ
DEL CONVENI SIGNAT EN DATA 31 DE MAIG DE 2010 ENTRE L’AJUNTAMENT DE
ROSES, L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI
CULTURAL PER A LA RESTAURACIÓ DE LA CIUTADELLA AL SECTOR DEL
BALUARD DE SANT ANDREU, EN APLICACIÓ DE L’1% CULTURAL
El senyor Marc Danés, com a responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta del regidor de Cultura relativa a la ratificació de la resolució d’alcaldia núm.
2714/12.11.2012, de data 9 de novembre de 2012, on es resolia aprovar la segona
modificació del conveni signat en data 31 de maig de 2010 entre l’Ajuntament de Roses,
l’Institut Català del Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural per a la restauració de la
Ciutadella al sector del baluard de Sant Andreu, en aplicació de l’1% cultural.
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Antecedents
1. Per resolució de l’alcaldia num. 2714/12.11.2012, de data 9 de novembre de 2012 es va
aprovar la segona modificació del conveni signat en data 31 de maig de 2010 entre
l’Ajuntament de Roses, l’Institut Català del Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural
per a la restauració de la Ciutadella al sector del baluard de Sant Andreu, en aplicació de
l’1% cultural.
2. En data 28 de gener de 2012, el tècnic Dinamitzador d’Activitats-Cultura informa
favorablement al respecte.
3. Els serveis jurídics de la corporació han donat la seva conformitat a la present proposta.
4. En data 18 de febrer de 2013 la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
A proposta del regidor de Cultura, senyor Marc Danés i Zurdo, el Ple de la Corporació
adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Ratificar pel Ple la resolució d'alcaldia núm. 2714/12.11.2012, de data 9 de
novembre de 2012, per la qual es va aprovar la segona modificació del conveni signat en
data 31 de maig de 2010 entre l’Ajuntament de Roses, l’Institut Català del Sòl i la Direcció
General del Patrimoni Cultural per a la restauració de la Ciutadella al sector del baluard de
Sant Andreu, en aplicació de l’1% cultural.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Unitat de coordinació i avaluació tècnica de l’u per cent
cultural així com a la Direcció General d’Administració Local per al seu coneixement.
TERCER.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció als efectes
oportuns.Exp.núm. 1878/2008 (11.11.1).
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 LA REALITZACIÓ DEL TRADICIONAL CORREBOUS, EN LA
MODALITAT DE BOUS A LA PLAÇA, QUE TINDRÀ LLOC EL DIA 15 D’AGOST DE 2013,
EN ELS TERRENYS QUE OCUPAVA L’ANTIC CÀMPING BAHIA, AMB MOTIU DE LA
FESTA MAJOR DE ROSES
El senyor Juan Manuel Fernández, com a responsable de l’àrea de Carnaval i Festes,
presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
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Proposta del regidor de Carnaval i Festes relativa a l’aprovació de la realització del
tradicional correbous, en la modalitat de bous a la plaça, que tindrà lloc el dia 15 d’agost de
2013, en els terrenys que ocupava l’antic càmping Bahia, amb motiu de la Festa Major de
Roses.
Antecedents
1. Dintre de la programació de la Festa Major de Roses, està prevista la realització del
tradicional correbous, en modalitat de bous a la plaça, el dia 15 d’agost de 2013, en els
terrenys que ocupava l’antic càmping Bahia: un correbous al matí de 10.00 h a 12.00 h, i
un altre a la tarda de 16.00 h a 18.00 h.
2. La Disposició final Tercera “Llista de municipis” de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de
regulació de festes tradicionals amb bous, disposa que s’inclou com annex la llista
actualitzada de municipis on se celebren festes tradicionals amb toros, entre les quals, a
la província de Girona, hi consta el correbous de Roses durant la Festa Major del mes
d’agost.
3. En data 30 de gener de 2013, tècnic de Festes informa favorablement l’aprovació de la
realització del tradicional correbous, en modalitat de bous a la plaça, el dia 15 d’agost de
2013, amb motiu de la Festa Major de Roses.
4. En data 18 de febrer de 2013, la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
Fonaments de dret
Primer. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
A proposta del regidor de Carnaval i Festes, el Ple de la Corporació adopta el següent
ACORD:
Aprovar la realització del tradicional correbous, en la modalitat de bous a la plaça, que tindrà
lloc el dia 15 d’agost de 2013, en els terrenys que ocupava l’antic Càmping (ctra. a l’Estació
de Vilajuiga, 10-18): un correbous al matí de 10.00 h a 12.00 h, i un altre a la tarda de 16.00
h a 18.00 h, amb motiu de la Festa Major de Roses, i d’acord amb la Llei 34/2010, de l’1
d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. Exp. 800/2013 (11.1.5)*.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que el Grup Municipal de Convergència i Unió dóna llibertat de vot i, per
tant, passaran a votació.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
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Vots a favor: Tretze (13) Montse Mindan, Silvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Mas Blanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernandez, Ambrosio Martinez, Francisco Martinez, David Beltran,
Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López i Carlos Pàramo.
Vots en contra: Set (7) Anna Jorquera, Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisca Guijarro,
Francisca Martin, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Abstencions: Una (1) Magda Casamitjana
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

EXPLICACIONS DE VOT
Sr. Carles Ferrer.- Explica que des de fa dos anys sempre vota en contra de la proposta, no
pas perquè estigui en contra de les vaquilles, sinó de la ubicació de l’acte. Creu que no
s’han de barrejar les fires i les barraques amb les vaquilles.
Creu que on es feien les vaquilles antigament, a la riera de la Trencada, era el lloc més
adequat per portar endavant aquesta festa i per això el seu vot és negatiu. Puntualitza que
és exclusivament per això.
Sra. Anna Jorquera.- Reitera el seu criteri amb les explicacions que va donar el darrer any.
Li agradaria, com quan es demana de fer consultes populars per altres temes, com que
aquest tema és prou important, de fer-ne una, precisament, per aquest tema dels
correbous.
Sr. Francesc Giner.- Diu que de sempre han votat en contra d’aquesta mena d’actes i dóna
un suport total a la iniciativa de la senyora Anna Jorquera.
INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Manifesta que prenen nota de la petició que fan els regidors Anna Jorquera i
Francesc Giner.

06.- RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 25.01.2013, DE
DONAR L’ASSABENTAT DE LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI
I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB
L’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, LA CONCESSIÓ DE PRÒRROGA
I L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ
INTEGRAL DEL CASC ANTIC DE ROSES
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La senyora Silvia Ripoll, responsable de l’àrea d’Urbanisme, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Ratificació de l’acord de la junta de govern local del 25.01.2013, de donar l’assabentat de les
resolucions del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
relació amb l’aprovació de la proposta de modificació, la concessió de pròrroga i l’aprovació
de la modificació de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del casc antic de Roses.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local a la sessió del dia 25 de gener de 2013 adopta el següent
acord:
“6.1.- DONAR L’ASSABENTAT DE LES RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ
DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ, LA CONCESSIÓ DE PRÒRROGA I L’APROVACIÓ DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CASC ANTIC DE
ROSES.
Identificació de l’expedient
Projecte d’intervenció integral en una àrea urbana d'atenció especial al municipi de Roses, anomenat
casc antic.
Antecedents
1. En relació amb la convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen especial atenció, amb data 7 de
juliol de 2008 el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
resol atorgar a l’Ajuntament de Roses una subvenció de 4.313.450 € corresponent al 50% del
pressupost (8.626.900 €) desglossat en cinc anualitats (2008-2012).
2. La Junta de Govern Local a la sessió del dia 5 de desembre de 2012, d’acord amb la “Memòria
tècnica de modificació de l’àmbit, de modificació del projecte i pròrroga ordinària del projecte
d’intervenció integral del casc antic de Roses” redactada per l’arquitecte municipal el 21 de
novembre de 2012, que també inclou el Pla financer i plànols, acorda:
1) Aprovar la modificació del Projecte d’intervenció integral en una àrea urbana d’atenció
especial al municipi de Roses, anomenat casc antic.
2) Sol·licitar a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i
Sostenibilitat una pròrroga de 2 anys per desenvolupar completament el “Projecte
d’intervenció integral en una àrea d’atenció especial al municipi de Roses anomenat casc
antic”, d’acord amb el que estableix l’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual
es modifica el Decret 369/2004, de 7 de setembre, que desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny,
de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
3) La modificació del Pla financer.
4) Ratificar-ho pel Ple de l’Ajuntament; cosa es produeix a la sessió del Ple del dia 28 de
desembre de 2012.
3. El dia 19 de desembre de 2012 es formalitza davant el Departament de Territori i Sostenibilitat,
mitjançant tràmit telemàtic, la sol·licitud de modificació i de pròrroga del Projecte d’intervenció
integral del casc antic de Roses (n/ref.: S/000275-2012) .
4. Amb data 15 de gener de 2013 (RE 760/13), l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del
Departament de Territori i Sostenibilitat tramet les resolucions adoptades pel conseller de Territori
i Sostenibilitat, del secretari d’Habitatge i Millora Urbana i del president de la Comissió de Gestió
del Fons de foment de programa de barris en relació a la proposta de modificació, de pròrroga i
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de modificació de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del casc antic de Roses, que es
transcriuen a continuació:
1) Resolució del secretari d’Habitatge i Millor Urbana de data 21 de desembre de 2012, per la
qual es resol aprovar la modificació del Projecte d’intervenció integral del barri del casc antic
de Roses.
2) Resolució del president de la Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de barris
de data 21 de desembre de 2012, per la qual es resol concedir una pròrroga de dos anys
(2013-2014) a l’Ajuntament de Roses, per a l’execució del Projecte d’intervenció integral del
barri del casc antic.
3) Resolució del conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 24 de desembre
de 2012, per la qual es resol:
1. Aprovar l’ampliació de l’àmbit de l’àrea urbana d’atenció especial del Projecte
d’intervenció integral del casc antic, pel seu límit sud i oest, proposa per l’Ajuntament de
Roses, en data 19 de desembre de 2012, per tal d’incloure-hi els trams de carrers de
Sant Pere Alt i Sant Pere Baix, Sant Isidre, carrer Nou (prolongació), Puig Rom
(prolongació) i Joan Badosa, amb l’objectiu de millorar la connectivitat del barri amb el
passeig vora mar i amb els equipaments municipals, i en el cas del carrer de Joan
Badosa, per ser un carrer que complementa l’estructura de la nova urbanització del barri
realitzada amb el pla integral i en algun cas a càrrec de l’1% cultural.
2. Donar compte de la resolució de la modificació de l’àmbit a la Comissió de Gestió del
Fons de foment del Programa de barris i àrees urbanes.
3. Aquesta modificació de la resolució de concessió de la subvenció que se sol·licita no
suposa cap increment de l’ajut inicial atorgat.
Fonaments de dret
Primer. Conveni, de data 13.03.2009, de col·laboració entre el Departament de Política Territorial de
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Roses pel desenvolupament del projecte d’intervenció
integral de l’àrea urbana anomenada casc antic subvencionat a l’empara de la Resolució
PTO/433/2008 de 20 de febrer, que compta amb una inversió total de 8.626.900 €.
Segon. Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereix especial
atenció.
Tercer. L’article 15.2 del Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de
7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de juny, estableix que: “Per resolució de la
presidència de la comissió es podrà concedir una pròrroga, no superior a dos anys, si existeix una
causa justificada no imputable al beneficiari, sempre que hagi estat sol·licitada amb anterioritat a la
finalització del termini d'execució de les actuacions. Excepcionalment, per resolució de la presidència
de la comissió, amb informe previ de l'oficina tècnica, es podrà ampliar aquesta pròrroga fins a un
termini màxim de quatre anys més, sempre que sigui per finalitzar les actuacions finançades, existeixi
una causa justificada no impotable al beneficiari i es mantingui l'equilibri pressupostari entre els
camps del projecte d'intervenció integral aprovat. Aquesta pròrroga excepcional s'ha de sol·licitar
abans que s'hagi exhaurit el termini de pròrroga ordinària”.
Proposta de resolució
La regidora responsable de l’àrea d’Urbanisme, Sílvia Ripoll i Cayuela, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD:
1. Donar l’assabentat de les resolucions adoptades per conseller de Territori i Sostenibilitat de data
24 de desembre de 2012, del secretari d’Habitatge i Millora Urbana i del president de la Comissió
de Gestió del Fons de foment de programa de barris, ambdues de data 21 de desembre de 2012,
esmentades al punt 3 de la part expositiva d’aquest acord i trameses per l’Oficina de Gestió del
Programa de Barris del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el
dia 15 de gener de 2013 (n/RE 760/13), d’aprovació de la proposta de modificació, de concessió
de pròrroga i d’aprovació de la modificació de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del casc
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antic de Roses, que inclou un Pla financer i plànols, sol·licitada per l’Ajuntament de Roses el dia
19 de desembre de 2012, que es transcriuen en l’apartat 3 de la part expositiva d’aquest acord.
2. Notificar-ho a l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament,
per al seu coneixement i efectes.
3. Ratificar-ho per al Ple de l’Ajuntament.= Exp. 1336/08”.
2. La Comissió Informativa del dia 18 de febrer de 2013 ha emès un dictamen favorable al

respecte.
Fonaments de dret
Primer. Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
A proposta de la regidora responsable de l’àrea d’Urbanisme, Sílvia Ripolll i Cayuela,
s'adopta el següent
Acord
1. Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2013,
transcrit en el punt 1 de la part expositiva d’aquest acord, pel qual s’acorda donar
l’assabentat de les resolucions adoptades per conseller de Territori i Sostenibilitat de
data 24 de desembre de 2012, del secretari d’Habitatge i Millora Urbana i del president
de la Comissió de Gestió del Fons de foment de programa de barris, ambdues de data
21 de desembre de 2012, d’aprovació de la proposta de modificació, de concessió de
pròrroga i d’aprovació de la modificació de l’àmbit del Projecte d’intervenció integral del
casc antic de Roses, que inclou un Pla financer i plànols, sol·licitada per l’Ajuntament de
Roses el dia 19 de desembre de 2012.= Exp.1336/08
EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Silvia Ripoll.- Explica que, com ja va comentar a la comissió informativa, tenien
coneixement verbal de l’acceptació de la proposta de modificació de l’àmbit i de la demanda
de la pròrroga que ja ha estat acceptada. Ho passen pel ple, perquè tots en tinguin
coneixement, ja que els ha arribat la resolució per escrit.
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.- MOCIÓ CONTRA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN DEL CAP DE
CREUS I LA COSTA BRAVA
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El senyor Francesc Giner, del Grup Municipal de Gent del Poble-AM, presenta la
moció del tenor literal següent:
El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de
realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Brava,
posant en greu perill la salut dels hàbitats, l’economia local pesquera i la fauna de la zona,
tan importants a l’entorn del Cap de Creus.
El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va fer
públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain
SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn Energy, de realitzar projectes de
prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn del Cap de Creus. Aquestes
abastarien més d’un milió d’hectàrees mar endins (uns 11.500 quilòmetres quadrats), que
formarien part de la Costa Brava i també del Maresme.
L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permissos per investigar la possible
existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona. Els mètodes sísmics de
prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns” capaços de generar
ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i
subsòl marí localitzant així els jaciments.
Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i
poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i
peixos, i en ocasions resultar en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que la
zona del Cap de Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals
comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES, Directiva
92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons estudis científics les
prospeccions tenen un impacte directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament
dels peixos, causant una disminució de 50% a les poblacions d’alt interès comercial com el
lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de Cap de Creus és explotada per les
confraries de Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts
d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie
d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar
l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja que la perforació i extracció
de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de
l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la
majoria d’ells cancerígens.
No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar,
des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu
perill zones d’alt interès eco sistèmic de la zona com són el parc natural del Cap de Creus, la
reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt
valor que s’estenen en aquesta zona.
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Aquest projecte, el qual se sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats
actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i
altament contaminants, una direcció oposada als requeriments de la lluita contra el canvi
climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes.
Per tot això, els regidors del Grup Municipal de Gent del Poble-AM proposen al Ple de
l’Ajuntament de Roses l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Mostrar el rebuig del nostre
Ajuntament
d'investigació d'hidrocarburs en la zona del Cap de Creus.

a l'atorgament dels permisos

SEGON. Instar que no es concedeixi els permisos sol·licitats d'investigació d'hidrocarburs
presentats.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció general de Política Energètica i Mines del
ministeri d’Indústria.
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.

EXPLICACIÓ PRÈVIA DE LA REGIDORA MONTSE MINDAN AL PUNT DE PRECS I
PREGUNTES DEL DIA D’AVUI
Sra. Montse Mindan.- Explica que repassant l’acta del darrer ple va veure que en una
pregunta de la senyora Francisca Guijarro, li havia respost només una part de la pregunta i
l’altra part li va quedar sense respondre. Per tant, demana disculpes.
La segona part, que va quedar sense respondre, era per saber per què la pàgina web que
estava en català, castellà, francès i anglès no s’havia fet també en alemany i si es faria.
La regidora explica que la contractació d’aquesta pàgina per l’anterior equip de govern es va
fer en francès, anglès, castellà i català, però té raó, s’ha demanat un pressupost per traduirho a l’alemany i es farà aquesta subsanació.

08.- PRECS I PREGUNTES
Sra. Imma Carrion.- Fa les següents intervencions:
01.- Explica que, en primer lloc han vist que a la plaça Catalunya s’ha rebaixat tota una part i
s’hi estan fent obres. Creuen que és un lloc prou emblemàtic perquè s’hagués informat una
mica més del què s’hi pensava fer i voldrien saber quin és el projecte, què s’hi està fent, qui
fa el projecte, que els ho expliquin una mica.
46

02.- La segona intervenció seria més aviat un prec. Han vist que a la darrera junta de govern
que els han passat, els han revocat parcialment les subvencions al projecte d’ajuts per
llibres de text a les famílies que es van atorgar a les AMPES de les escoles i instituts. Els ha
sorprès, perquè és una quantitat prou important, gairebé 20.000 €. Ha estat per falta de
justificació i suposa o imagina que hi ha hagut menys famílies o gent que no ha pogut
comprar tots els llibres o per dificultats els han aprofitat d’altra gent i per això no s’ha pogut
cobrir tot.
Pregunta si aquesta quantitat es podrà mantenir dins de l’àrea d’Ensenyament, de cares a
ajudes a famílies per temes com ara: transport, menjadors o altres projectes i activitats que
es poden fer dins de l’àrea d’Ensenyament, si es pot mantenir aquesta quantitat.
Sr. Carles Ferrer.- Fa diverses intervencions:
01.- La primera pregunta està relacionada amb el Pla Local de Joventut 2012-2015. Dies
enrere van saber que havien conseguit una subvenció de 14.000 € i la seva pregunta és
com és que per rebre una subvenció de 14.000 € s’ha de justificar despeses dels tècnics
que treballen a l’Ajuntament. Considera que si hi ha un Pla Local de Joventut, són les
activitats que es faran i això ocasionaria unes despeses.
La pregunta és com que es justifiquen 3.000 € del tècnic Lluís Noguer, 5.000 € del tècnic
Jordi Abadal i 5.000 € del tècnic del departament de Cultura, Enric Bach Esteve, creu que si
han fet un Pla Local de Joventut seria il·lògic que, per justificar la subvenció, es posessin
com a factures les activitats que s’estan fent per a dinamitzar els joves del nostre poble.
Pregunta a què és degut, si és que no s’ha fet res durant un any a Joventut i per això han
hagut d'agafar els sous dels tècnics.
02.- Quant al cartell de Carnaval, sol.licitarien si aquest any es pot fer un esforç i tornar a
recuperar la participació ciutadana com s’havia fet els últims anys.
03.- Per Carnaval van trobar a faltar un mercat que es feia antigament a la plaça Catalunya.
Després el van passar a la riera Ginjolers i enguany han vist que aquest mercat de fira
artesanal que tenia un encant al nostre poble, no s’ha fet enguany i volien saber a què es
degut que no s’hagi fet.
04.- Diu que hi ha un contracte amb l’empresa Recicloil, que són aquests bidons que es fan
servir per recollir l’oli del poble. Vol saber com està aquest contracte.
Sr. Francesc Martinez.- Les intervencions d’aquest regidor són les següents:
01.- Vol saber com va el Vial Nord. Recorda que després de gairebé dos anys de l’actual
equip de govern encara no ha començat.
02.- Constata que Casa l’Anita, dos anys després, encara continua tancada. Pregunta si ja
saben què volen fer i si ja es va fer l’enquesta.
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03.- Han vist que s’han renovat arbres de la Gran Via. Desconeix si és perquè s’ha fet un Pla
Director diferent del primer, per les rotondes, perquè s’han mort els arbres o quin és el motiu
d’aquest canvi.
04.- A la Platja Nova, davant de la plaça de Sant Pere, pregunta què es pensa fer allà, si es
pensa renovar, deixar-la en el mal estat actual o quin és el pensament que té l’equip de
govern sobre la nostra platja.
05.- Aquesta pregunta seria en relació als creuers, vol saber si ja n’hi ha de confirmats, si
vindran alguns, com està el tema, què se sap o si s’ha fet alguna cosa.
06.- Diu que hi havia un projecte per remodelar l’entrada de la platja dels Palangrers, a
l’espai on hi ha la font i la taula. Pregunta com està, si això es tirarà endavant, si hi ha
subvenció, si no n’hi ha i si hi ha aquesta intenció.
07.- Ha vist que a l’Ajuntament es detecta una xarxa wifi, a la sala de plens i pregunta si es
pensa posar en funcionament, perquè veu que ja fa dos plens que està posada, però encara
no funciona o, si més no, no els han dit absolutament res.
08.- Diu que a l’anterior mandat, els plens eren vius. En el punt de precs i preguntes, com el
que estem ara, es permetia el torn de rèplica i contrarèplica, del què l’actual alcalde va usar i
abusar. El reglament és el mateix, no l’han tocat encara. Sabent que la major fortalesa de la
democràcia radica en el debat i el diàleg, pregunta a l’alcalde per què no ho permet.
Pregunta si és per por.

Sra. Francisca Guijarro.- Fa una única intervenció.
01.- Diu que se’ls ha fet arribar una preocupació i una queixa de molts pares en relació a
l’estadi de futbol de l’AE on les uralites del sostre estan malmeses pel temps i estan volant
pel vent. Creu que avui hi ha hagut una reunió amb algú de l’Ajuntament, vol saber com ha
anat aquesta reunió i quin projecte es portarà a terme, si es repararà o què pensen fer.
Sra. Magda Casamitjana.- Pregunta si li queda temps per al seu torn d’intervencions i a la
resposta afirmativa de l’alcalde afegeix que l’avisin quan hagi exhaurit el temps.
01.- Pregunta a l’alcalde si ha pensat de fer reconversió de pisos lliures en pisos de
protecció oficial, perquè sembla que amb el que han pogut escoltar d’algunes persones, el
lloguer que hi ha actualment és molt alt.
A la UA 4, que és on primer s’havia de fer l’escola Montserrat Vayreda hi havia un projecte
de pisos tutelats per a la gent gran, però pel que sembla no es tirarà endavant el projecte.
Pregunta si han pensat de fer un projecte semblant o reconduir-ne un, perquè els avis de
Roses també tinguin la possibilitat de viure en aquests pisos.
02.- Per tercera vegada pregunta pel balisament de la bocana de Santa Margarida i la
concessió de la marina. Comenta que hi ha una zona, a tocar la carretera, on hi ha una
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quantitat de vaixells i que són cada vegada més. Estan allà dins del canal sense pagar i
sense fer res. L’anterior equip de govern va fer una neteja i una mica d’inspecció, la
Generalitat els va dir que els donaria un cop de mà en fer revisions, però és que cada
vegada està més brut i hi ha moltíssimes queixes, perquè hi viu i hi dorm molta gent. Amb la
fred que deu fer, potser també hauria de passar algú de Benestar Social per veure com
estan.
03.- Els vidres de Ca l’Anita estan bruts, fastigosos i entén que no és una de les obres que
volen tirar endavant, però demana que facin el favor de treure aquelles dues jardineres tan
brutes, que no sap si ho fan expressament i posar una mica de paper en els vidres, perquè
no és vegi allò tan abandonat, si més no, per la memòria de l’Anita de l’Estanc.
04.- En el PUOSC que van fer i no recorda exactament, havien fet totes les entrades de
totes les urbanitzacions per soterrar els contenidors, perquè quan entres a la urbanització el
primer que veus són aquells contenidors tan fastigosos. Recordo que hi havia mas Fumats,
mas Boscà i Canyelles Petites. El prec és que a l’entrada de Roses, entre l’avinguda de
Rhodes i el carrer Canigó-Coma Pedrosa, el primer que veiem són vuit o nou contenidors,
de tots els colors i no és només pels arbres, sinó que amb tot això no es pot veure la
Ciutadella. Per això pregunta si hi ha alguna manera de soterrar-los, perquè allà hi ha molt
de moviment, o de posar unes fustes com s’ha fet a la riera Ginjolers, més que res, perquè a
l’entrada de Roses allò queda molt lleig.
05.- També hi ha una qüestió en la que no se’n van sortir i és que hi ha una senyalització
cultural a totes les carreteres, també a la N260, on posen uns cartells d’un marró fosc, un
color marronós amb totes les ciutats i viles que tenen un patrimoni arquitectònic o cultural
important.
Reconeix que l’antic equip de govern no ho va demanar, no van fer el seguiment i, per tant,
demanen si en pogués haver un, perquè hi ha Sant Pere de Rodes i la basílica de Castelló
d’Empúries, doncs aniria bé que poguessin posar-ho.

Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que hi ha una màquina per sellar l’atur en el CAR i que està mancada d’informació.
Hi ha gent que hi va al matí i ho troba tancat, per exemple els dilluns. Altres vegades també
s’ho han trobat tancat quan el personal fa vacances i queda tancat molts dies sense cap
mena d’advertiment.
Saben que hi ha més punts per anar a sellar, però la gent no ho sap. Pregunta si és possible
que hi hagi més informació al respecte i que la màquina estigui situada en un lloc més
cèntric i en hores laborals, sobretot al matí. També volen subratllar que no tothom disposa
d’ordinadors i de coneixements per utilitzar-los i demanen millorar el servei per ajudar a la
gent a complir aquest tràmit.
02.- També volen demanar quan es començaran les obres de la zona esportiva que es
pensa fer a la pista de skate.
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03.- Pregunta amb quin criteri es canvien els arbres aquests de la Gran Via. Veuen que la
majoria no fa tants anys que es van plantar i estaven en bon estat.
03.- També volia demanar què s’estava fent a la plaça Catalunya. Demanen una explicació.
04.- A l’últim ple va demanar per instal·lar l’estelada a la rotonda de l’entrada de Roses i li
van contestar que ho consultarien amb l’Equip de Govern. Pregunta quina conclusió n’han
tret d’aquesta consulta.

Sra. Ma. Àngels Arjona.- Diu que només farà una pregunta
01.- Demana informació sobre el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya que, si no va
errada, creu que ja s’ha obert la convocatòria per sol·licitar les subvencions a aquest
organisme i que aquesta vegada serà quadriennal, o sigui del 2013-2016. Pregunta si
l’Ajuntament de Roses hi concursarà i si tenim idea de a quins projectes es volen dedicar les
subvencions.

RESPOSTES DE L’EQUIP DE GOVERN ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde.- Va responent algunes de les preguntes plantejades pels regidors de l’oposició.
−

S’adreça a la senyora Imma Carrion que ha preguntat què s’hi fa a la plaça Catalunya.
L’alcalde respon que es va fer una nota de premsa i es va explicar. Fins i tot el regidor ho
va explicar a la televisió. Ho arreglen, perquè estava deteriorat. És una zona, que des de
sempre, havia quedat desaprofitada. Fins i tot quan van començar les obres, van
preguntar a l’alcalde per un tub que van trobar i, de memòria, tot i que no estava a
l’Ajuntament quan es va fer aquesta plaça, els va dir que era una font que s’havia previst,
que tirava l’aigua enlaire i que funcionava amb uns mecanismes que els empenyia el
vent, la tramuntana... i totes aquestes coses.
En tot cas, a la plaça, l’únic que van fer és rebaixar el nivell i aprofitaran per centrar el
menhir, que estava descentrat. També tenien avisos, que s’han confirmat, que els xiprers
estaven molt malament. N’han caigut tres que estan morts i, en definitiva, el que fan és
arreglar aquell tros.
Les escales que hi havia a la punta ara es retreuen cap allà on està pavimentat i quedarà
endreçat tot en un sol nivell i els sembla que quedarà més bonic. Puntualitza que el terra
quedarà com estava, era de sauló i quedarà amb sauló.

Sra. Sílvia Useros.- A petició de l’alcalde respon la pregunta en relació a les AMPES.
−

Diu que és veritat que s’han revocat parcialment moltes ajudes dels llibres per manca de
justificació. Se’ls ha demanat dues i tres vegades, però no hi ha manera, tot i que tenen
el mateix model que als anys anteriors. Malgrat tot, demana que pensin que és un dels
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únics pobles que es donen 182.000 € d’ajuts a famílies. No només això, sinó que també
donen gairebé 58.000€ de subvencions a sortides per les activitats per les AMPES, a
tots els nens empadronats a Roses. És d’interès d’aquest Govern Municipal que s’ajudi a
totes les famílies i a tots els nens que ho estan passant malament i no poden comprar
els llibres se’ls deriva a l’àrea de Benestar Social i els consta que han ajudat a tot al que
ha quedat allà.
Sra. Anna Jorquera.- Fa ús de la paraula, per respondre la intervenció del senyor Carles
Ferrer en relació al Pla Local de Joventut.
−

Respon que sí, que és veritat que justifiquem aquestes despeses, perquè bàsicament en
el requadre que ens envia la Direcció General de Joventut ens ho fan omplir, en aquest
cas, les despeses de personal de projecte. Lògicament, si els nostres tècnics, els nostres
dinamitzadors estan treballant en aquests projectes, a més a més, ho justifiquem, però
no ens deixem els 14.000 € que justifiquem de tot el projecte, com el lloguer de la casa
de colònies i tot el tema de les activitats, com el material etc. que ja arriba a 14.000 €
que és el que els han donat i, per tant, no saben quin és el problema, perquè al final hem
estat la població que gairebé ens han donat la quantitat més gran possible de Catalunya.
Després, el regidor socialista parla de les justificacions, però és que, a més, en el 2008,
a l’altre Pla Local de Joventut, segons ha vist, també s’utilitzen despeses d’una altra
entitat que no dirà noms ni res, però també utilitza factures d’altres llocs per justificar
això. Per tant, no entén la pregunta.
I si, com diu el regidor socialista, no fer res durant un any és fer un workshop, fer els
fòrums, fer les sortides tant a Portaventura com a la neu, fer els tallers, fer el teatre de
carrer, l’art jove, la campanya “No tot s’hi val” i fòrum participació, la regidora diu que
potser que tots plegats ho pensin.

Sr. Joan M. Fernández.- Segueix responent les preguntes del senyor Carles Ferrer.
−

Ha sentit com el regidor preguntava pel cartell de Carnaval i diu que hi ha diverses
fòrmules per fer-ho. L’Equip de Govern fa servir la fórmula que creu més convenient i el
senyor Carles Ferrer creu que seria una altra, però com que ara mana aquest Equip de
Govern, ho fan així i no hi ha cap problema.

Sr. Carlos López.- Regidor de Medi Ambient respon en relació a la recollida d’oli usat.
−

Respon que l’any passat, el 2012 ja es va renovar el contracte amb l’empresa Recicloil
per a la utilització dels contenidors d’oli usat. Si no està equivocat, aquest any 2013, el
contracte s’ha tornat a renovar.

−

També ha sentit que el senyor Francisco Martinez ha preguntat sobre la platja nova,
però creu que es referia a la Platja de la Punta. La intenció sobre aquest tema és de
regenerar la platja, perquè darrerament ha empitjorat molt el seu estat i, lògicamanet, tot
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i que estan a l’espera que els arribi un estudi per part de la UPC (Universitat Politècnica
de Catalunya) per buscar una solució una mica més llarga en el temps, entenen que
l’estat de la platja és força dolent i que, per tant, aquest any l’han de regenerar i així es
farà.
No tan sols es regenerarà la platja de la Punta, sinó que també ho faran amb la platja
Nova. Últimament han vist que l’amplada de la platja ha disminuït molt i també
regeneren la part de la platja que hi ha just davant de l’Ajuntament.

Alcalde.- Respon al senyor Francisco Martinez en relació a una actuació de fa dos anys.
−

Li recorda que va haver una contractació de l’anterior equip de govern que va sortir
fallida i, per tant, demana que no imputi a l’actual equip de govern una manca d’interès.

Sra. Sílvia Ripoll continua responent al senyor Francesc Martinez.
−

Explica que divendres passat, el dia 22 de febrer, va passar per Junta de Govern Local
l’adjudicació de les obres a l’empresa Aglomerats Girona per un import de 174. 628.000
€ més IVA. Les obres començaran amb l’acta de replanteig i tenen previst una durada
màxima de tres mesos. A partir de la data que a aquesta empresa se’ls notifiqui aquest
acord de junta, tenen quinze dies per personar-se aquí a l’Ajuntament i formalitzar el
contracte i, a partir d’aquí, les obres s’iniciaran. Estan dintre del procediment, com
sempre.

Alcalde.- Segueix replicant al senyor Francisco Martinez i li diu que no fa dos anys ni gairebé
i, si el regidor vol, diu que parlaran del projecte que, al seu entendre, és il·legal tal com el
varen fer i, a partir d’aquí, poden parlar de moltes coses.
−

En relació a l’edifici de Ca l’Anita, l’alcalde explica que aquesta setmana passada havien
de venir els arquitectes i no han vingut, per fer les reformes tal com van manifestar la
majoria de les persones que van donar la seva opinió, que van dir que la planta baixa
era bo que s'adeqüés per poder fer una sala d’exposicions. Estan esperant que vinguin
aquests senyors que varen anunciar que vindrien la setmana passada, perquè,
lògicament, els que ho han de fer són els mateixos que han de redactar el projecte.
Respon a la senyora Magda Casamitjana de passada, que enviaran a algú que vagi a
netejar-ho i que ho mantinguin mínimament net. Aclareix que no ho fan expressament,
en absolut, faran que ho netegin i que no doni mala imatge, sinó tot al contrari.

Sr. Josep Ma. Mas blanch.- Respon la qüestió relacionada amb els arbres a la via pública,
tant la d’En Francesc Giner com la d’En Fancisco Martinez.
−

El senyor Masblanch diu que els arbres que hi havia a la Gran Via són uns carpins que
per les seves característiques no estan ben bé a la seva ubicació. Si els presents s’han
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fixat, hauran pogut veure que, de seguida, quedaven amb les fulles seques i l’únic que
s’ha decidit és de treure’ls de la Gran Via i replantar-los en un entorn més adequat, com
és al llarg de la riera Ginjolers i aquí plantar arbres com sòfores o til·lers que es
desenvoluparan millor a la Gran Via.

Sra. Montserrat Mindan.- Respon la pregunta relacionada amb els creuers.
−

Explica que fa poc van anar a Barcelona i van tenir una reunió amb la Direcció de Ports
de la Generalitat, amb tots els agents implicats, Patronat de Turisme, la Cambra de
Comerç de Girona, l’alcaldessa de Palamós, Ports i l’Ajuntament de Roses. Allà es van
tractar diferents temes, es van confirmar els set creuers per aquest any a Roses, es va
parlar que havien de trametre nova documentació per editar un nou fulletó que és el que
es portarà a Miami. Es va decidir quines persones hi anirien i que ho farien amb caràcter
tècnic, ja que eren fires amb cites concertades per poder treballar.
També explica que l’empresa “Seaborne” és el segon any que els fa confiança, perquè
van quedar molt contents i que venen uns altres creuers de diferents eslores. Hi ha dues
companyies que són noves i la companyia que va venir aquest any que és el “Seadream”
els ha confirmat que l’any que ve tornaran, no perquè aquest any no volguessin venir,
sinó perquè aquesta companyia de luxe, el que fa és un any a la Mediterrània i un any al
Pacífic.

Alcalde.- Segueix contestant les preguntes del senyor Francisco Martinez
−

Quant a la pregunta del wifi, l’alcalde respon que està en funcionament, qui vulgui fer
servir el wifi, suposa que ho pot fer, perquè li van dir que ja estava operatiu. L’alcalde
afegeix que si necessita la clau d’accés que la demani, però que no li demani a l’alcalde
ni al ple.

−

L’alcalde diu que ha contestat que les preguntes del senyor Martinez sovint comencen
amb una afirmació. El regidor socialista ha dit que a l’anterior mandat els plens eren més
vius, a la qual cosa l’alcalde respon que no ho recorda i que es llegirà les actes.

−

Respon a la senyora Francisca Guijarro que ha manifestat la seva preocupació quan ha
dit que a l’estadi de futbol les uralites volen, suposa que no volen i li passa la pregunta al
senyor Masblanch.

Sr. Mas Blanch.- Respon a la preocupació plantejada per la senyora Francisca Guijarro en
relació a les uralites de l’estadi de futbol.
−

Explica que va parlar amb un pare que anava en representació d’un grup de pares que
estaven preocupats per si els forats de les uralites podien desprendre amiant. El senyor
Mas blanch explica que es va reunir amb el tècnic que el va informar que la uralita, per
les seves característiques, és un material molt compacte que no desprèn amiant.
Desprèn amiant en el moment que s’hi pot fer un forat, però després ja no en desprèn
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més. Per tant, s’ha tranquil·litzat aquest pare, dient-li que no hi ha cap perill amb les
uralites de l’estadi.
A la pregunta de si s’arreglarà el sostre de l’estadi respon que, de moment, no
s’arreglarà. Diu que hi ha un projecte per canviar el sostre de l’estadi, però això és a la
llarga.

Alcalde.- A la intervenció de la senyora Casamitjana que demanava informació per la
reconversió de pisos lliures en pisos de protecció oficial, pregunta als seus companys qui ha
de respondre aquesta pregunta i si algú sap de què va.
A més, també ha sentit la informació que deia que a la UA4 (Unitat d’Actuació 4) hi havia un
projecte de pisos tutelats, l’alcalde diu que no existeix aquest projecte, perquè la UA4
formava part d’un PA (Polígon d’Actuació 4) o és directament urbà, però s’ha d’urbanitzar i,
per tant, no existeix un projecte de pisos. El Pla General diu que algun dia es faran pisos,
però que no digui que hi ha un projecte, perquè no n’hi ha. L’alcalde diu que ho preguntarà.
L’alcalde ha entès que la senyora Casamitjana ha dit que hi ha hagut una reconversió de
pisos lliures en protecció oficial, a la qual cosa l’alcalde diu que l’Ajuntament no ho pot fer,
perquè ha d’haver alguna llei que ho permeti fer. L’alcalde pregunta a la senyora
Casamitjana si els pisos del Goya ara són oficials, i la senyora Casamitjana respon que hi ha
un tant per cent que són de protecció oficial, perquè no n’hi havia cap a Roses.
Sra. Magda Casamitjana.- La senyora Casamitjana diu que si l’alcalde no l’entén és que
parlen idiomes diferents. Aconsella a l’alcalde que s’ho miri, perquè creu que n’hi ha uns
trenta de reconvertits.
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que és cert que els pisos que hi ha al Goya, que en diuen
de Protecció Oficial, ella en diria de lloguer més econòmic, però que no ho és, perquè costen
a la vora de 450 € i 500 € i són molt cars per la gent. Després hi havia una llista dintre del
que era l’oficina d’habitatge de gent que posava a disposició els pisos de la seva propietat,
que tenien lliures i d’aquests hi ha una llista que encara hi és. És el pacte en el qual la
Generalitat feia l’assegurança i hi estava al darrere. Tot això és el que comporta fer aquest
conveni amb l’oficina d’habitatge. Aquesta llista encara hi és i insisteix que tots aquests
expedients estan a Figueres on tenim la seu de l’oficina d’habitatge. No hi ha gaire pisos
més que s’hagin posat a disposició d’aquest tipus de lloguer.
Alcalde.- Diu que en relació al tema del balisament de Santa Margarida, com sempre, aniran
reclamant a la Generalitat que ho faci, perquè és la seva competència. Precisament,
dissabte, va veure el secretari del departament de Política Territorial i li va anunciar que
s’han de veure, perquè han fet una remodelació d’aquell projecte del Tripartit que valia 60
M€, l’han refet tot de d’alt a baix i volen que sigui una cosa més assequible.
D’acord amb aquesta nova llei de Costes que també s’ha aprovat inicialment al Parlament a
Madrid, tot això comença a caminar.
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−

L’alcalde diu que a la zona de les barques, en el canal de Santa Margarida on hi ha
incontrolats, diu que hi ha finques que són de propietat privada i no saben ben bé de qui
són i si són allà i el propietari els hi deixa estar... i si allà hi ha un problema social és
quelcom del què no en té ni idea. Si el Grup Municipal Socialista en sap alguna cosa
demana que els ho facin saber.

−

En relació al soterrament de contenidors, respon a la senyora Casamitjana que el
soterrament de contenidors val molts de diners. L’alcalde explica que han hagut de
destinar diners del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) per fer altres
reparacions i altres coses. En tot cas veurà com està aquest projecte i si és veritat que hi
ha diners del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

−

També hi ha una pregunta en relació a la senyalítica de carreteres del Pla de
Monuments. Diu que aquesta senyalització és de la Generalitat i faran la indagació
pertinent.

Sra. Anna Jorquera.- A petició de l’alcalde respon la pregunta del senyor Francesc Giner
sobre la màquina de segellar, que hi ha al CAR.
−

Diu que és veritat que l’Ajuntament té una màquina allà, però en principi està derivada de
Promoció Econòmica i, lògicament, si el senyor Abadal, tècnic del CAR, ha fet vacances
aquestes dues darreres setmanes, el matí no hi ha ningú. Diu que la tenen per fer el
servei, però sempre que hi ha el tècnic o ella mateixa ho fan via internet, perquè les
explicacions de la màquina són escuetes i per això, de vegades, el tècnic o la mateixa
regidora ho fan des del seu mateix ordinador, via internet. A Promoció Econòmica, la
persona que hi ha allà ho fa directament.
Se sent el senyor Francesc Giner que reitera que falta informació, amb la qual cosa la
regidora està d’acord, per derivar la gent a un altre lloc.

Sra. Silvia Ripoll.- Fa ús de la paraula per explicar l’estat de les obres de la zona esportiva.
−

Diu a la senyora Anna Jorquera, regidora d’esports, que potser voldrà afegir alguna cosa
més a la seva explicació. Explica que, pot dir que hi ha hagut al·legacions i s’està en
contacte amb el noi del skate per mirar de solucionar i posar-se d’acord en algunes
coses que consideren que es poden millorar. S’han de respondre aquestes al·legacions i
no sap si la senyora Jorquera disposa de més informació.

Sra. Anna Jorquera.- Explica que, com ha dit la senyora Sílvia Ripoll s’ha acabat l’exposició
pública, hi ha hagut al·legacions, però més que res, per mirar d’afegir algun mòdul o alguna
cosa que els especialistes en això creuen oportú que s’afegeixi. Tenen prevista una reunió
per la setmana que ve, a principis de març i si tot està bé tiraran endavant el procediment
que toqui.
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A part, d’aquest noi hi ha hagut altres persones, però amb el mateix. Per tal de reunir-nos,
per acabar de concretar quins mòduls podrien anar en un costat o en un altre.
Alcalde.- Afegeix que la gent que ens segueix en el ple i també per televisió veurà que les
obres que ha esmentat, darrere de l’estadi del camp de futbol, és una pista de formigó on es
pot jugar a bàsquet, de manera lliure, sense tanques, perquè la gent pugui anar lliurament,
sense haver de demanar hores i que no es faci això de saltar tanques i entrar a les escoles.
Al costat hi ha una altra pista de formigó on s’hi pot jugar a futbito i, a més hi haurà aquesta
pista de formigó on s’hi munten aquests aparells que serveixen pel jovent i els no tan joves
que fan skate.
Aleshores, això és el que estan dient, el projecte està acabat, el fan al darrere de l’estadi i
davant de la futura escola Montserrat Vayreda, en una zona transitada i ben ubicada, en el
sentit que s’havia previst anteriorment de fer-ho al darrere de la piscina en un lloc molt
amagat, molt exclusiu i fins i tot no era prou transparent que es fes allà i ho fan per això. Qui
vulgui jugar que jugui a la vista de tothom i que pugui lluir.
Els que han governat saben que els projectes de l’Ajuntament són llargs, però el projecte
d’informació pública està pràcticament acabat i tan bon punt tinguem la informació pública
resolta es portarà a licitació.
Això vol dir un mes per a la licitació, s’han d’obrir les pliques i entre una cosa i l’altra potser
cap el mes de maig o juny puguin començar les obres i a l’entrada de l’escola allò pugui
estar en ús.

Sra. Montse Mindan.- A petició de l’alcalde respon la pregunta que ha fet la senyora Arjona
en relació al Pla Únic d’Obres i Serveis.
−

La senyora Montse Mindan diu que fa deu dies que van anar a Girona la senyora Sílvia
Ripoll, l’advocada de l’Ajuntament, ella mateixa i una administrativa de contractació a
escoltar el que els havia de dir des de la Generalitat en relació al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, i els van explicar les novetats que hi havia per aquest quadrienni.
Fins aquest dimarts, d’aquesta setmana passada, no els van donar les xifres que
corresponien al manteniment i ja està presentat.
Des del dimarts passat fins a dia d’avui havien de tenir ja completada i entregada tota la
documentació. Per tant, aprofita, ja que li han preguntat, per agrair a la tècnica i al
departament de contractació la feinada que han tingut per tenir-ho tot a punt.
Explica que el projecte de la riera Ginjolers es presenta al PUOSC (Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya). Creu que els donen 500.000 € per tot el projecte i rectifica per dir
que l’Ajuntament demana 500.000 €. L’altre projecte que es presenta és el castell de la
Trinitat. Per la part de la carretera i de l’aparcament demanem 100.000 € i després se’ns
han atorgat uns 260.000 i escaig per quatre anys de manteniment que es repartiran,
perquè no els deixen posar cap tipus d’obra que no sigui estrictament manteniment en
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edificis o carreteres. Per tant, els queda asfalt i poca cosa més es pot fer o decidir des de
l’Ajuntament.
En tot cas, aquesta quantitat ve donada per la Diputació i l’Ajuntament els presentarà una
memòria del què es volia fer i posteriorment els haurem de presentar els projectes que
vulguem.
Alcalde.- Creu que la darrera pregunta que li queda per contestar és la plantejada pel senyor
Francesc Giner sobre l’estelada.
−

Aprofita per rectificar una informació que va anar repetint en el ple anterior que anava
dient que en el port ja tenim una estelada i, lògicament, s’equivocava. Potser el mateix
senyor Francesc Giner no se’n va adonar, ja que ell mateix no se n’ha adonat, perquè no
ha llegit l’acta, per la qual cosa demana disculpes per l’equivocació.

L’Equip de Govern considera que aquella senyera és la que ens representa, ja que és allà
des de l’any 2004. No obeeix a cap onada com les que hi ha hagut i mantenen que allà és
on millor llueix, es veu des de molts de llocs i no cal anar posant senyeres a cada rotonda
com han fet de cop i volta alguns pobles i ciutats. Opina que no hi ha res més lleig que veure
una bandera, i més encara si és la catalana, esparracada per la tramuntana o que el vent se
l’hagi endut. Recomana que tothom que les hagi posades, si s’han descolorit que les tornin a
posar o que les treguin.
Sr. Ambrosio Martinez.- Fa ús e la paraula per comentar la qüestió del mercat de Carnaval.
−

Respon al senyor Carles Ferrer que ha preguntat per què no s’ha fet el mercat artesanal.
Explica que hi ha una associació encarregada de dur a terme aquestes fires i resulta que
no ha presentat el calendari de fires per a aquest any o no l’havia presentat abans del
Carnaval, cosa que si que ha fet després del Carnaval. Suposa que això ha estat per una
falta de coordinació de la junta o el que sigui. Aquesta és la raó.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:35 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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