
PACTE DE PRESSUPOSTS 2016 MUNICIPAL  

A ROSES 

MANDAT 2015-2019 

 

 

REUNITS 

 

Els Grups Municipals de Convergència, del Partit dels socialistes de Catalunya (PSC) i 
Gent del Poble de Roses (GdP),de l’Ajuntament de Roses 

 

EXPOSEN  

 

Que, atesa la composició del consistori resultant de les eleccions municipals del passat 
24 de maig de 2015 i amb la voluntat de seguir treballant pel interès general de les 
ciutadanes i els ciutadans de Roses ens cal dotar estabilitat política mitjançant la 
consecució del millor pressupost possible el qual serveixi per a oferir a la població uns 
serveis públics de qualitat, gestionats de manera eficaç amb participació i consens. Un 
serveis que estiguin orientats al be comú, basats en els principis de justícia social, 
igualtat d'oportunitats i en la transparència de la seva gestió. I es per això que ens 
comprometen a complir fidel i lleialment, els següents acords: 

 

 

1-.Àmbit de responsabilitats 

L’aplicació d’aquest acord significa assumir conjuntament una sèrie de responsabilitat 
destacant-ne l’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS.  

 

ACORDS:  

El partit Socialista de Roses MANIFESTA LA VOLUNTAD de donar suport als 
pressupostos municipals i a tots els acord de ple relacionats amb les mesures que es 
relacionen i el Grups Municipals integrants del Govern Municipal es comprometen a 
fer-les efectives durant l’any pressupostari 2016.  

Aquestes mesures es concreten en l’annexa d’aquest pacte.  

2. Ampliació i seguiment del pacte 

 



Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, així com per cercar 
l’acord i el consens en la solució de problemes i/o nous projectes que en el futur es 
puguin plantejar, es realitzaran reunions de seguiment formada per representants de les  
forces polítiques signants.  

  

Aquestes comissions es convocaran trimestralment o a petició de qualsevol de les tres 
forces polítiques signants i, entre altres tasques hi ha la de fer valoració conjunta del 
grau de compliment del Pla d’Actuació. 

 

  3. Vigència del pacte 

 

    La vigència d’aquest Pacte de pressupostos  s’estableix per al any 2016.  

  

    Així mateix el present pacte podrà ser revocat o modificat per un nou acord  

    entre les parts  representades si les circumstàncies així ho aconsellessin. 

   I perquè així consti, signen. 

 

Sra.____________________     Sr. ___________________     
Sra.____________________ 

Cap de llista Convergència      Cap de llista PSC                   Cap de llista Gent del 
Poble   

 

A Roses, 21 de Desembre  de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexa de  mesures del pacte.  

 

1. EDUCACIÓ 

a. Tema reciclatge dins la partida beques llibres.  Es proposa un debat al 
consell escolar municipal de quin és el futur del reciclatge en un context de 
creixement dels continguts digitals.  

 

2. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

a. Revisar la relació amb l’Estació Nàutica i instar la  presentació d’ una 
memòria i relació d’objectius que ens porti a   Roses, com a destinació 
turística esportiva. Igualment ens plantegem modificar el model de 
finançament buscant la màxima eficàcia en el diner públic.  

b. Millora dels plans d’ocupació. Increment del nombre de persones en plans 
d’ocupació anuals.  

c. Dins l’exercici 2016cal posar sobre la taula una proposta de viabilitat al 
Mercat Municipal la qual es presentarà i consensuarà amb la majoria dels 
concessionaris.   

 

3. ESPORTS 

a. Elaborar una proposta d’ubicació d’una pista d’atletisme amb un projecte de 
millora del turisme esportiu preparant-ne les modificacions pertinents en el 
marc del POUM vigent.   

b. Revisió del pla d’esports Nàutics.  

 

4. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 

a. Tot i comptar amb un PAES aprovat, realitzar un pla municipal d’estalvi 
energètic i sostenibilitat.  

b. Encarregar amb la màxima celeritat, dins el primer trimestre del  2016 un 
estudi de Mobilitat Sostenible que comporti la proposta i estudi de viabilitat 
de les diferents opcions d’aparcament.   

 

5. POLITICA SOCIAL.  

a. Pla d’acció per a disminuir la taxa de pobresa a Roses. 

b. Elaboració d’una millora d’accions urgents 2016-2017.  



c. Augment de la partida social un 25%  ( amb l’objectiu de no deixar cap 
usuari, que compleixi els requisits,  sense ajut ).  

d. Cap família quedi sense tenir assegurat el subministrament d’un servei 
mínim  d’aigua i llum. 

e. Constitució d’una taula de pobresa energètica amb la implicació de tots els 
agents involucrats.    

f. Estudi i proposta de tractament específic sobre l’IBI en relació a les famílies 
Monoparentals per les ordenances 2017. 

 

6. AJUNTAMENT I PERSONAL 

a. No externalització dels serveis municipals.  

b. Elaborar un Pla d’usos dels diferents edificis d’ús municipal presents i futurs 
previstos.  

c. Plans d’ocupació.  

d. Valorar la possibilitat d’un tècnic en gestió del patrimoni cultural i, atès que 
la LRSAL, no contempla la possibilitat de que els municipis de menys de 
20.000h facin tasques d’investigació com a competència pròpia, es 
recuperaran les excavacions arqueològiques conveniades  amb les 
institucions nacional i provincial i el món universitari nacional i exterior.  

e. El tècnic gestor de patrimoni històric i natural es dedicarà prioritàriament a 
oficialitzar els diferents espais culturals, Ciutadella, Castell, Far, Falconera a 
l’aire lliure, megalític i del Puig Rom.  

 

7. INVERSIONS 

a. Actuació i millora del Mas Oliva. Enllumenat i Vials.  

b. Tanatori (de construcció i gestió, en regim de concessió ) 

c. Instal·lar zones wifi gratuïtes al voltant dels edificis municipals 

d. Escola de Música, la qual, atesa la limitació imposada per la LRSAL, cal 
cercar alternatives com la de l’escola concertada o de conveni.  

 

8. GOVERN 

 

El fet d’estar aquest en minoria suposa un esforç de diàleg  per part de tots el que més 
que una dificultats s’ha d’entendre com una oportunitat en benefici de Roses. Cal arribar 
a acords que permetin la governabilitat del nostre poble el que obliga la màxima 



generositat i transparència als membres de govern i solidaritat per a resta de membres 
del present pacte i del Consistori.  

Per tant, calem fórmules que permetrien un millor grau d’entesa, en especial als grups 
que donin suport al pressupost: 

 

a. Participació a les Juntes de Govern Local, com a convidat,a membres de 
la oposició presentes en  aquest pactes . (sense retribució de forma 
regular).  

b. Informació sobre els acords de la Mesa de Contractació a la Junta de 
Portaveus.  

c. Creació d’una comissió d’urbanisme, no remunerada, amb membres de 
govern i oposició on s’informi (per part dels tècnics d’urbanisme) sobre 
els temes de planejament (bimensual).  

d. Presència de consellers de diferents formacions a les empreses 
municipals Port de Roses, ROSERSA i PRODER.  

 

 


