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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DEL
PATRIMONI HISTÒRIC (IMPH) DE ROSES DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2019

A la vila de Roses, 28 de febrer de 2019

Quan són les 11.00 hores, es reuneixen a la sala de Govern, sota la presidència de Montserrat
Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de la corporació, el Consell d’Administració de
l’Institut Municipal del Patrimoni Històric (IMPH) de Roses a l’objecte de dur a terme la sessió
d’acord amb la convocatòria que s’ha repartit.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:


Josep Maria Mas Blanch i Ponce, vicepresident (regidor de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis)



Francesc Giner Ballesta,

vocal (regidor del departament de Cultura i Festes de

l’Ajuntament)


Juan Francisco Juanola Segura, vocal (com a professional qualificat)



Carles Pàramo Ponsetí, vocal (com a representant dels usuaris)



Carles Victoria Planas, arquitecte municipal

SÓN ABSENTS I HAN EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA


Eric Ibañez Martín, vocal (regidor d’ERC-AM de l’Ajuntament)



Mariel·la Roig Guitart, interventora accidental de l’Ajuntament

Actua com a secretària Elisabet Abad Grabulós, en absència del secretari general de la
corporació Francisco Luis Muñoz Cameo.
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L’alcaldessa inicia la sessió i s’entra a l’ordre del dia, es tracten els assumptes indicats i es
prenen els acords que es detallen.

ORDRE DEL DIA

1. Constitució de l’IMPHR i determinació del règim de sessions tenint en compte l’article 10
que regula el Funcionament del Consell d’Administració de la següent manera: El Consell
d'Administració es reunirà quatre vegades l'any i, a més, quan ho consideri necessari el
seu president o ho sol·licitin per escrit la tercera part dels seus membres, la convocatòria
serà amb una antelació mínima de dos dies hàbils i s'incorporarà l'ordre del dia.

2. Designar pel president (Alcaldia) de l'ens local, a proposta del Consell d'Administració, al
senyor Carles Victoria Planas com a gerent de l’IMPHR, explicar les seves funcions com a
gerent: article 7 Normes de l’IMPHR. Funcions del gerent:
a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
b) Gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el servei.
c) Les altres que li assignin les normes del servei.

1. CONSTITUCIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL DEL PATRIMONI HISTÒRIC (IMPH) DE ROSES

Antecedents

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data de 28 de febrer de 2018 va acordar aprovar els
estatuts de l'Òrgan Especial de Gestió del Patrimoni Històric (IMPH) de Roses, organització
especial sense personalitat jurídica pròpia, per gestionar els serveis públics municipals que
no impliquin l'exercici d'autoritat.

2. S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 58, del 20 de març de
2018, el text íntegre dels estatuts de l’Òrgan Especial de Gestió del Patrimoni Històric
(IMPH) de Roses, organització especial sense personalitat jurídica pròpia, per gestionar els

Exp.: 2019/002490
serveis públics municipals que no impliquin l'exercici d'autoritat.

3. A la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 17 de desembre de 2018 es van
admetre les candidatures de Carles Pàramo Ponsetí (RE 17882/28.09.2018) i de Juan
Francisco Juanola Segura (RE 18611/09.10.2018) per ser vocals de l’esmentat Consell
d’Administració.

4. En el mateix acord es designen els següents membres de l’Òrgan Especial de Gestió del
Patrimoni Històric (IMPH):


Josep Maria Mas Blanch Ponce (regidor de l’àrea d’Infraestructures i Serveis de
l’Ajuntament), qui serà el vicepresident.- Francesc Giner Ballesta (regidor del
departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament).



Eric Ibañez Martín (regidor d’ERC-AM de l’Ajuntament).



Juan Francisco Juanola Segura, com a professional qualificat



Carles Pàramo Ponsetí, com a representant dels usuaris.

També formen part d'aquest Òrgan el secretari general i la interventora municipal.

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 23.06.1995).
Segon. Normes reguladores dels estatuts de l’Institut Municipal del Patrimoni Històric (BOP de
Girona núm. 56, de 20.03.2018.


Article 8.3. Constitució.- El Consell d’Administració es considerarà legalment constituït, en
primera convocatòria, quan es trobin presents la majoria dels seus membres i, en tot cas,
el president i en el seu lloc, el vicepresident, i el secretari.



L’article 10, regula el funcionament del Consell d’Administració de la següent manera: El
Consell d'Administració es reunirà quatre vegades l'any i, a més, quan ho consideri
necessari el seu president o ho sol·licitin per escrit la tercera part dels seus membres, la
convocatòria serà amb una antelació mínima de dos dies hàbils i s'incorporarà l'ordre del
dia.

Tercer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (BOE núm. 80,
de 3.04.1985).

Exp.: 2019/002490

Acord

1. Tenir per constituït l’Institut Municipal del Patrimoni Històric de Roses (IMPH).

2. Establir que el Consell d’Administració es reunirà cada tres mesos, concretament el primer
dilluns de cada trimestre i les reunions començaran a les 11.00 hores; essent la pròxima
reunió el dia 1 d’abril de 2019.

2. DESIGNACIÓ DEL GERENT DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’ÒRGAN ESPECIAL DE
GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC (IMPH)

Antecedents

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data de 28 de febrer de 2018 va acordar aprovar els
estatuts de l'Òrgan Especial de Gestió del Patrimoni Històric (IMPH) de Roses, organització
especial sense personalitat jurídica pròpia, per gestionar els serveis públics municipals que
no impliquin l'exercici d'autoritat.

2. S’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 58, del 20 de març de
2018, el text íntegre dels estatuts de l’Òrgan Especial de Gestió del Patrimoni Històric
(IMPH) de Roses, organització especial sense personalitat jurídica pròpia, per gestionar els
serveis públics municipals que no impliquin l'exercici d'autoritat.

3. A la sessió ordinària del Ple del dia 17 de desembre de 2018 es van admetre les
candidatures de Carles Pàramo Ponsetí (RE 17882/28.09.2018) i de Juan Francisco
Juanola

Segura

(RE

18611/09.10.2018)

per

ser

vocals

de

l’esmentat

Consell

d’Administració.

4. En el mateix acord es designen els següents membres de l'’Òrgan Especial de Gestió del
Patrimoni Històric (IMPH):


Josep Maria Mas Blanch Ponce (regidor de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis de
l’Ajuntament), qui serà el vicepresident.

Exp.: 2019/002490


Francesc Giner Ballesta (regidor del departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament).



Eric Ibañez Martín (regidor d’ERC-AM de l’Ajuntament).



Juan Francisco Juanola Segura, com a professional qualificat.



Carles Pàramo Ponsetí, com a representant dels usuaris.

També formen part d'aquest Òrgan, amb veu però sense vot, el secretari general i la
interventora municipal.

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 23.06.1995).
Segon. Normes reguladores dels estatuts de l’Institut Municipal del Patrimoni Històric (BOP de
Girona núm. 56, de 20.03.2018.
- Article 12. El/la gerent
1. El/la gerent serà designat pel president de la Corporació Municipal a proposta del Consell
d’Administració entre funcionaris dels Grups A1/A2 de la Corporació mitjançant lliure
designació.
Tercer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (BOE núm. 80,
de 3.04.1985).

Acord

1. Designar, a proposta del seu Consell d'Administració, com a gerent del Consell
d’Administració de l’Òrgan Especial de Gestió del Patrimoni Històric (IMPH, a l’arquitecte
municipal, Carles Victoria Planas.

2. Explicar que les seves funcions seran:
a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
b) Gestionar, dirigir de manera immediata i inspeccionar el servei.
c) Les altres que li assignin les normes del servei.

3. Notificar-ho a l’interessat, al departament de recursos humans i a la cap de l’Àrea
d’Urbanisme.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 11.40 hores, de la
qual cosa en dono fe.

(Document signat electrònicament.)

