
Ple ordinari mes d'octubre. 

PUNT 1. 
Aprovació d'actes de sessions plenàries anteriors.
Aprovat per majoria. 

PUNT 2. 
Informació de l'alcaldia. 

PUNT 3.
DESIGNAR A L'ARQUITECTA MUNICIPAL, CAP DE L'ÀREA 
D'URBANISME, COM A MEMBRE DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
PERMANENT.
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
Entenem que aquest tema és un assumpte de simple organització interna de 
l’Ajuntament i, per tant, si es considera que la presència de l’arquitecte 
municipal a la mesa de contractació és necessària, no hi tenim cap objecció. 
VOTS A FAVOR: Vot unànim. 
ABSTENCIONS: 0 
VOTS EN CONTRA: 0 
  
PUNT 4. 
RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 2415/20.08.2015 DE 
17 D’AGOST DE 2015 PER LA QUAL ES VA APROVAR CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I 
MODA DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE ROSES PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL CENTRE 
COMERCIAL A CEL OBERT (CCCO) DE ROSES. 
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 
Tot el que sigui reforçar i potenciar el comerç del nostre municipi és 
absolutament positiu i aquest conveni va en aquesta direcció i per aquest 
motiu el nostre grup hi votarà a favor. 
Tot i així, totes les actuacions que el pla contempla es realitzen a la 
temporada estival (de juny a setembre) o bé per Nadal, i ens preguntàvem si 
no seria interessant estudiar la possibilitat de realitzar alguna actuació fora 
d'aquestes dates, actuacions que podrien ajudar a revitalitzar aquests mesos 
en que hi ha menys activitats. 
VOTS A FAVOR: Unànim. 
ABSTENCIONS: 0 
VOTS EN CONTRA: 0 
  
PUNT 6. 



APROVAR INICIALMENT L’ANNEX AL CONVENI URBANÍSTIC 
INTEGRANT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM) DE ROSES DE L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DE LA 
QUANA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2006. 
POSICIÓ D’ERC: ABSTENCIÓ 
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 
Referent a aquest punt, per una banda, creiem que, per norma general, 
requalificar zones verdes per a convertir-les en zones urbanitzables no és 
una pràctica massa recomanable a l’hora d’anar “tunejant” el POUM. Malgrat 
això, en aquest cas concret, entenem que segurament ni les dimensions ni la 
ubicació no són les millors per ubicar un espai d’aquestes característiques. 
Segons els acords del congrés d’Istanbul de 1996 sobre els assentaments 
humans, “els espais verds han de ser accessibles i han d’estar a una 
distància-temps mínima per vèncer la distància psicològica que tots tenim i 
que, en cas contrari, no facilita el seu ús”. Atenent a aquesta definició, 
enetem que, a totes llums, aquest espai no compleix els requisits necessaris 
per a ser una zona verda. 
Per aquest motiu, no votarem a favor del conveni, però tampoc ens hi 
oposarem. 
A banda d’això, també ha pesat a l’hora de prendre la decisió sobre 
l’orientació del vot, el fet que ja hem detectat un parell de casos en què hem 
votat a favor de projectes que plantejava l’àrea d’urbanisme i després ens 
hem assabentat de controvèrsies relacionades amb aquest projecte. Va 
passar amb l’expropiació de la finca de la cristalleria Inglès del carrer 
Tarragona, on l’ajuntament va exhaurir i allargar de forma innecessària un 
conveni de permuta que no tenia pensat executar des del principi, exposant-
se així a una demanada d’interessos de demora, tal com ha acabat passant, i 
ha passat també amb la finca del costat del Castrum Visigòtic, on es va 
provar fer-hi una zona verda i de la que després ens hem assabentat que 
estava afectada per un acord verbal de permuta amb el propietari dels 
terrenys del costat que s’ha trencat sense previ avís. 
Aquests casos, sens dubte, fan que la confiança en una àrea tan sensible 
com la d’urbanisme i fan que ens ho hàgim de pensar molt abans de donar 
vistiplau als projectes que ens presenta. 
  
VOTS A FAVOR: CDC 5 GDP 2 PSC 2 UDC 1 
ABSTENCIONS: ERC 4 PP 2 CS 1 
VOTS EN CONTRA: 
  
PUNT 7.  
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.6 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2015. 
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 



En aquest punt aprovem la creació de la partida pressupostària necessària 
per poder negociar el conveni de no execució de sentència en el cas Royal 
Marine. És un cas complex, del que tenim coses a dir i sobre el que farem 
profundes consideracions polítiques. Entenem, però, que el moment de fer-
les i de parlar-ne en profunditat serà el moment de debatre i votar el mateix 
conveni que més endavant ha d’acabar passant per aquest ple. Deixem, 
doncs, per aquell moment l'anàlisi política. 
Ara, toca debatre i votar si habilitem una partida que pot permetre a 
l’Ajuntament resoldre un conflicte que podria suposar un cop demolidor per a 
les seves finances si no s’hi posa remei. La partida de 2,2 M€ és gran, però 
és un mal menor que cal assumir si no volem enfrontar-nos a un cost molt 
pitjor. 
Tot i ser un grup de l’oposició, el nostre deure és, independentment de les 
responsabilitats que puguem exigir al govern pels seus actes, vetllar per la 
institució i per mantenir la qualitat dels serveis que presta a la ciutadania. En 
virtut d’aquesta obligació, vàrem prendre el compromís de votar a favor 
d’aquesta ampliació de crèdit pel bé de l’Ajuntament i pel bé de Roses. I així 
ho farem. 
Pel que fa a la resta d’inversions, entenem que és una forma de no perdre 
diners en mans dels bancs, ja que correm el risc que ens obliguessin a 
invertir-los íntegrament en unes amortitzacions de deute que l’Ajuntament no 
necessita. Així doncs, també votarem a favor d’aquesta proposta 
d’inversions. 
VOTS A FAVOR: ERC 4 / CIU 5 / GDP 2 
ABSTENCIONS: PP 1 / CS 1 
VOTS EN CONTRA: PSC 2 / UDC 1 
  
PUNT 9. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CDC, ERC-AM I GDPR 
DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA 
CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER 
L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. 
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 
Tal com vaig fer amb la moció del ple passat sobre els refugiats, torno a 
apel·lar a una fase processal dels judicis, les qüestions prèvies, per repassar 
abans de la votació què és el que avui votem. 
Votem una moció per donar suport a tres membres d’un govern que han estat 
imputats per un estat clarament antidemocràtic i amb una justícia polititzada 
per convocar un procés participatiu on la ciutadania va poder participar i 
opinar sobre un fet importantíssim per al nostre país. 
Aquesta imputació, suposa una conducta absolutament inacceptable, pròpia, 
ja no de règims totalitaris, sinó de sistemes polítics pre il·lustrats del segle 
XVIII que associaven els conceptes de democràcia, igualtat i participació de 
la ciutadania amb desordre, caos i perversió de les lleis naturals. Requereix, 



doncs, la més enèrgica de les condemnes per part de qualsevol persona que 
digui tenir un mínim sentit democràtic i demana també oferir un suport explícit 
als afectats per aquesta injustícia. 
És important matissar això perquè, en el moment polític que vivim, tot és 
susceptible de ser mal interpretat si no s’especifica. En un moment en què 
s’estan duent a terme important debats en el si del nou Parlament constituït 
avui mateix, i on un d’aquests debats és qui ha de ser el President de la 
Generalitat de Catalunya, algú, malintencionadament, podria utilitzar aquest 
suport als encausats pel 9N per tal d’embrutar i manipular aquest debat. 
Estem segurs que a cap dels respectables regidors aquí presents se’ls 
acudirà fer-ho, però atenent que aquesta moció, com tantes altres, vol 
generar un efecte que vagi molt més enllà de les fronteres de Roses, no està 
de més que en deixem constància per a qualsevol que ho rebi més enllà. 
VOTS A FAVOR: ERC 4/ CDC 5/ GDP 2/ UDC 1 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: PSC 2/ CS 1/ PP 1 
  
PUNT 10. 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE DE ROSES I DELS 
GRUPS MUNICIPALS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR EN RELACIÓ A UN 
NOU MODEL DE REFORMA HORÀRIA. 
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 
Entenem que la reforma dels horaris és una de les conquestes socials 
bàsiques que encara ens queden pendents. Uns horaris més racionals són 
necessaris per a facilitar la conciliació de la vida laboral i la familiar, permetre 
la participació cívica i social i, en general, permetre que els ciutadans tinguin 
el temps lliure necessari per poder garantir una qualitat de vida òptima. 
Per part nostra, donarem suport a qualsevol iniciativa que treballi en aquesta 
línia. 
VOTS A FAVOR: ERC 4/ GDP 2/ PP 2/ UDC 1/ CDC 5 
ABSTENCIONS: PSC 2 
VOTS EN CONTRA: 
  
PUNT 11.  
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I ELS ALTRES 
GRUPS QUE HO DESITGIN DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL 
“D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” 
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS 
- Atès que l’acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió ( TTIP per les seves sigles en anglès), va 
molt més enllà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en 
molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment, en la salut, 
l’alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets 
laborals i les polítiques de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament 



la manera en què usem les institucions democràtiques per establir 
regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la 
ciutadania. 
- Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del 
TTIP, que és una vulneració del dret dels ciutadans a saber el que s’està 
negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la Unió 
Europea va donar a la Comissió encara està classificat com a document 
secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que exerceix un paper 
important en les relacions comercials d’Europa, ja que pot vetar els acords 
comercials, (com va fer amb l’Acord Comercial Antifalsificacions, ACTA), 
només se’ls permet l’accés limitat als textos de negociació. 
- Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de 
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors 
estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes 
directament als tribunals internacionals d’arbitratge. Es tracta d’un privilegi 
per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics 
amb tribunals de justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un 
tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques decidides democràticament 
podrien reduir els guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme podria 
obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això 
limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de 
salut i financers, entre altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en 
altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: sancions 
milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina 
per impostos sobre l’energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a 
Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar 
privatitzacions d’hospitals. Exemples que demostren que es tracta de pseudo 
tribunals formats per defensors dels interessos de les empreses que les 
avantposen a les lleis i a la pròpia democràcia. 
- Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una 
àmplia varietat de sectors es veuria encara més afectat per l’establiment d’un 
Consell de Cooperació Regulatòria entre els EUA i la UE. El concepte bàsic 
que persegueix aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova 
legislació ( en alguna de les matèries afectades pel TTIP com medi ambient, 
consum, drets laborals, polítiques agrícoles, etc...) un organisme bilateral 
dels governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses tindrà la 
possibilitat d’”analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació 
en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, 
podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot 
abans que s’engeguin. 
- Atès que els EUA no han ratificat sis de les vuit normes fonamentals del 
treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT) inclosa la Convenció 
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de 
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar cap a una 
major protecció dels drets laborals. 



- Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de 
l’aplicació de conceptes com el “ reconeixement mutu” dels estàndars i altres 
estratègies, que poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que 
sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del “ 
reconeixement mutu”, les empreses multinacionals podrien utilitzar les seves 
empreses subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les 
diferències en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el 
dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 
- Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes 
europees establertes per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria 
la privatització dels serveis d’aigua o limitaria fortament les opcions per a 
l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o 
socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i 
ambientals en la contractació pública, la protecció de determinats sectors 
econòmics que són essencials i la defensa dels béns públics. 
- Atès que la protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria 
audiovisual sigui un pilar de la identitat europea. No obstant, el fet que no 
s’inclogui l’excepció cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar 
seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general. 
- Ateses les negociacions comercials recentment acabades del Tractat de 
Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la cursa mundial 
d’acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat 
una força impulsora des de l’any 2005, soscavant el multilateralisme 
comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi 
estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. A mig termini, això 
podria afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs 
econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a normes en 
les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant a la cooperació 
mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per 
afrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi 
climàtic i la protecció del medi ambient. 
- Atès que la signatura d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la 
porta del darrera que afectaria directament a matèries tan sensibles com la 
salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta 
l’Administració local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar 
competències i capacitats a les institucions públiques. 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
PRIMER: Instar al Consell Comarcal de l’Alt Empordà i a la Generalitat de 
Catalunya perquè facin una declaració de rebuig a l’Acord Transatlàntic de 
Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. 
SEGON: Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la 
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text d’ l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units. 
TERCER: Instar al Govern de l’Estat a enviar als grups parlamentaris els 
diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic 



sobre el contingut de l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió i l’estat de les 
negociacions. 
QUART: Traslladar aquests acords al Consell Comarcal de l’Alt Empordà, al 
Govern de Generalitat, al Ministeri d’Afers Exteriors, i als grups parlamentaris 
del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol i del Parlament Europeu, a la 
Defensora del Poble Europea i a la Comissió Europea. 
CINQUÈ: Instar a les autoritats competents a desplegar un ampli debat a tots 
els nivells, comptant amb les organitzacions sindicals, professionals i amb els 
ciutadans i ciutadanes. 
VOTS A FAVOR: ERC 4/ GDP 1 / PSC 2 (Aprovat) 
ABSTENCIONS: UDC 1/ CIU 5/ GDP 1 
VOTS EN CONTRA: PP 1/ CS 1/ 
  
PUNT 12. 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I ELS ALTRES 
GRUPS QUE HO DESITGIN SOBRE EL 75è ANIVERSARI DE 
L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA 
UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA 
El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les 
autoritats franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una 
nació democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua 
encara sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de 
reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions 
judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia 
es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, 
per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha 
servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, 
entre ells el que condemnava el President Companys. 
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no 
procedent el recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació 
de la sentència dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de 
Barcelona de 1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials 
Generals del 1940, que va condemnar a pena de mort el President 
Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren inexistents i 
nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme 
la llei 52/2007. 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 
governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des 
d’Alemanya com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius 
països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el 
General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després 



de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser 
confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, 
enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és 
la seva legítima propietària. 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 
víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de 
la jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on 
també hi ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra 
Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb 
l'objectiu de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona 
de la justícia universal. 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, 
considerem que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a 
certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a 
la denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que 
aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat 
perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, 
mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no 
s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa 
de milers de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que 
cal instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions 
jurídiques i polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici 
sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions 
per a reparar el seu honor. 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la 
nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la 
justícia". La nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels 
drets humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal. 
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 
27S hem sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana 
comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la 
tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants 
d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és 
indestriable. 
En relació als antecedents exposats, proposem al Ple de l’Ajuntament de 
Roses l’adopció dels acords següents: 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al 
President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així 
com realitzar totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del 
President Companys sigui reparat. 
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 
de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 



mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències 
dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri 
expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 
2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de 
Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals 
procedents. 
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat 
realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels 
qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la 
Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern 
de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de 
revisió de les sentències declarades il·legítimes. 
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es 
troba confiscada a l’arxiu d’Àvila. 
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i 
assassinat de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de 
l’únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle 
XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuïc. 
Sisè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 
polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al 
Parlament Europeu , a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la 
memòria històrica. 
Explicació moció Companys: 
Crec que queda molt clara a l'exposició de motius que acabo de llegir, la raó 
per la que presentem aquesta moció. 
Des del'adveniment de la democràcia a la fi de la dictadura franquista, s'ha 
demant en diferents ocasions l'anul·lació del judici sumaríssim, que va 
comportar la condemna i posterior afusellament del president Companys, i la 
restitució de la seva figura. Cap dels governs de l'Estat espanyol, i no importa 
el partit, han accedit a aquestes demandes de revisió i anul·lació d'aquest 
judici, ni de cap altres dels judicis sumaríssims que es van dur a terme sense 
les garanties processals suficients durant la Guerra Civil i la posterior 
dictadura franquista. La restitució de la figura del president Companys i de 
totes aquelles persones que es van veure afectades per aquest tipus de 
judicis és el que ens porta a presentar aquesta moció. 
VOTS A FAVOR: ERC 4/ CIU 5/ GDP 2/ 
ABSTENCIONS: PSC 2/ UDC 1 
VOTS EN CONTRA: PP 1/ CS 1/ 
  
PRECS I PREGUNTES JOAN PLANA 



- L’any 2012, l’Ajuntament de Roses va aprovar una moció per exercir la 
sobirania fiscal al nostre municipi i començar a pagar als impostos a l’agència 
tributària catalana. Malgrat això, en diferents llistes i webs on s’especifiquen 
els municipis que exerceixen aquesta sobirania fiscal hem vist que no hi 
apareix el nom de Roses. L’Ajuntament dóna compliment a la moció 
aprovada i ingressa els seus impostos a l’agència catalana? 
- En segon lloc, a la placeta de l’Empordà, el nou carrer que s’ha obert que 
connecta els carrers Tarragona i Girona genera un problema important als 
cotxes que passen per allà per anar del carrer Tarragona cap al carrer 
Girona. Aquests cotxes, toquen la vorera a la part de sota de cotxe, ja que 
aquesta no traça la corba necessària perquè es pugui fer el gir en condicions. 
A part d’això, també hem rebut queixes referents a què el mirall col·locat allà 
per tal de millorar la visibilitat dels cotxes que vénen des del carrer Girona 
està mal col·locat i no permet veure bé els cotxes. 
- En tercer lloc, voldríem saber també si els bancs que estaven situats davant 
de l’edifici de la SUF, coneguts popularment com “El Parlament”, un cop 
hagin acabat les obres del nou edifici. 
- I en quart lloc, hem rebut queixes que les obertures de la plaça Frederic 
Rahola pensades, sembla ser, per a plantar arbres, en els quals mai s’ha 
arribat a plantar res, generen un important problema cada vegada que plou 
perquè omple de fang tota la zona i és fàcil també que algú s’hi pugui 
entrebancar. 
- Per últim, volíem dir també que les adhesius que es varen col·locar a les 
pilones de la Riera per tal de millorar-ne la visibilitat s’estan desenganxant i, 
si salten, tornaran a causar els mateixos problemes per a la vianant que 
podrien entrebancar-s’hi. 
  
PRECS I PREGUNTES ÈRIC IBÁÑEZ 
- He passat per davant del refugi antiaeri de la Plaça de la Pau i he pogut 
veure que ha desaparegut l'adhesiu amb la informació que hi havia en el 
panell explicatiu d'aquest espai. En sou conscients? Algun brètol l'ha 
arrencat, heu sigut vosaltres mateixos o és que vol canviar el sistema i posar 
la informació d'una altra manera? 
- Ara que s'apropa el Nadal, quines activitats està preparant l'Ajuntament per 
la propera edició de la Marató de TV3, que aquest any estarà dedicada a la 
diabetis i la obesitat. 
- També relacionat amb l'època nadalenca. Quines actuacions durà a term 
l'Ajuntament per dinamitzar aquestes festes? Es farà algun tipus de fira o 
mercat, es posarà algun Tió, o algun altre tipus d'activitats? 
De fet, al correu de l'Ajuntament, rebem moltes ofertes i propostes 
d'associacions i/o empreses que s'encarreguen d'organitzar-les. S'ha valorat 
alguna d'aquestes opcions? Alguna d'aquestes propostes ens ha semblat 
força interessant i així podríem trencar amb les fires que es fan a Roses, que 
són sempre iguals. 



- Parlant de les fires, té el govern dades d'algun tipus que ens permetin 
valorar si han funcionat, és a dir, si atrauen visitants a Roses, que suposem 
que és l'objectiu? 
- Al ple del mes d'agost vam demanar al voltant de la recollida de dades i de 
quin sistema es feia servir per conèixer la valoració que feien els nostres 
visitants un cop finalitzada la seva estada a Roses i el regidor de l'àrea ens 
va contestar que cap. Ara que ja ha passat un cert temps des del final de la 
temporada turística, es va arribar a fer algun recull de dades sobre aquest 
tema? Quina valoració en feu? 
Des d'ERC Roses creiem en el nostre patrimoni i per això considerem que 
s'ha d'apostar fort pel turisme cultural. En aquest sentit, creiem que una bona 
mesura per donar a conèixer el nostre patrimoni són les jornades europees 
del patrimoni que a casa nostra es van celebrar els passats dies 10,11 i 12 
d'octubre. Vam veure al fulletó d'aquestes jornades que les activitats que es 
van oferir són les mateixes que es realitzen la resta de caps de setmana de 
l'any i per tant, per aquestes jornades, simplement s'edita un fulletó. Creu el 
govern que aquestes mesures són suficients per celebrar aquestes jornades i 
donar a conèixer el nostre patrimoni. 
  
PRECS I PREGUNTES VERO MEDINA 
Abans de començar amb el meu torn de preguntes vull agrair la gent que es 
posa en contacte amb nosaltres per comunicar-nos la seva problemàtica 
diària. 
- En primer lloc, els veïns del Mas Fumats ens han comentat que tenen un 
greu problema amb els gats del carrer ja que un veí els hi va donar menjar i 
ara es troben amb una plaga de gats que no estan ni castrats ni esterilitzats, 
per tant demanen quina solució podrien tenir al respecte? 
- Segon, els veïns de Roses volen saber si està previst la col·locació de 
“pipicans” en el nostre municipi, per una banda per a que els animals 
domèstics puguin gaudir d’un espai i per l’altra, per retallar l’actitud incívica 
contra la no recollida de deposicions dels animals. 
(es troben cartells de “prohibit gossos” però no troben cap solució el 
respecte) 
- Tercer, els comerciants de la plaça St Pere, c/Francesc Macià i voltant es 
queixen per la poca neteja dels contenidors. 
- I per acabar, pel que fa a la platja de Palangrers ens agradaria saber de 
quina manera està previst fer la zona enjardinada i la rampa d’accés a la 
platja, és a dir, si es seguirà una línia sostenible tant a la primera com a la 
segona fase del projecte? 
  
PRECS I PREGUNTES GERARD TEIXIDÓ 
- Ja sabem que no hi ha acord per nomenar els membres del Consell 
d'administració, ja que nosaltres volem que hi hagi proporcionalitat amb els 
resultats electorals i el govern voleu tenir majoria absoluta als diferents 



consells. Però creiem que ja és hora d'afrontar la situació i convocar la Junta 
General i començar a parlar definitiva i seriosament sobre la solució. 
- Pel regidor de Benestar Social. L'11 de març del 2013 es va fer una xerrada 
col·loqui sota ell títol de «Resposta dels serveis socials de Roses a la crisi 
actual». Trobo que va ser una bona iniciativa i per aquest motiu m'agradaria 
saber perquè no s'han continuat fent xerrades d'aquest estil, al menys una 
per any? Intueixo que l'objectiu d'aquestes xerrades és explicar a la població 
les actuacions i línies d'ajuts que es presten, quines tipologies, necessitats i 
característiques han de tenir els usuaris per poder accedir a aquests ajuts i 
quins projectes es preveuen anar impulsant des de l'àrea per poder seguir 
millorant la vida dels ciutadans més vulnerables. Però un dels objectius que 
hauria de plantejar aquestes xerrades és la de trencar amb les cadenes de 
rumorologia que es generen al voltant d'aquesta àrea. Els rumors que són 
tan perjudicials tant per la població com per la pròpia administració, perquè la 
desinformació genera desconfiança. 
- Referent a les activitats extraescolars que es fan a les escoles organitzades 
per les AMPA's han tingut una davallada d'inscripcions i s'han hagut d'anular 
moltes d'aquestes activitats. Heu analitzat quin és el motiu? Heu plantejat la 
possibilitat de tornar a crear una interAmpa on poder compartir activitats 
entre escoles i així fer una millor oferta educativa i amb un major nombre 
d'inscripcions? 
- A l'escola d'adults s'ofereixen els cursos d'alfabetització Instrumental 1 i 2 
en català perquè així ho marca la normativa. Llavors fins a aquest any 
s'oferien els cursos inicials 1, 2 i 3 també en català. Però enguany vaig veure 
en els cartells de publicitat que aquests cursos es feien en castellà. Sabem 
que l'Oficina de català que està en la Riera Ginjolers, número 22, ofereix 
cursos de català, però creiem convenient que per poder seguir un bon 
itinerari pedagògic amb certa estabilitat, el millor seria que els cursos inicials 
1, 2 i 3 es seguissin oferint en català a l'escola d'adults. Amb això no estem 
dient que no s'hagi d'oferir el castellà, estem segurs que hi ha d'haver-hi 
l'oferta, ja que és una de les dues llengües oficials de Catalunya. 
- Això últim del que parlaré ara no és ben bé un prec o pregunta sinó que és 
un monogràfic sobre l'escola Montserrat Vayreda. 
Per començar, crec que és essencial que expliqueu a les famílies, que són 
els principals afectats i llavors a tota la ciutadania, en quin estat es troba la 
licitació d'empreses constructores. Ja hi ha empresa guanyadora? Ara quins 
són els propers passos a seguir? Quina temporalitat es preveu per finalitzar 
les obres i que l'escola sigui plenament funcional? 
A continuació, referent a les inundacions que va patir l'escola a principi de 
curs, sobretot el mòdul que ocupen els alumnes de 4t de primària, que va ser 
el que va quedar més malmès. He pogut anar a veure el mòdul i realment 
necessita una actuació urgent, no només pels desperfectes de la inundació. 
A dintre del mòdul, lloc on els nostres alumnes hi han d'estar moltes hores, fa 
molta pudor d'humitat. L'aïllant que hi ha entre la paret està tot moll, amb la 
qual cosa deixa de fer la seva funció d'aïllament del fred. Per tot això tinc 



entès que aquesta mateixa setmana l'empresa llogatera del mòdul vindrà a 
canviar una de les parets més afectades com a mesura urgent i llavors 
durant les vacances de Nadal vindran a canviar el sostre. No considereu que 
això és una solució «parche»? Jo penso que sí, tenint en compte que el 
mòdul té altres inconvenients que vénen de fa temps: 
- el terra i la paret del lavabo està rovellat, per tant les condicions de 
salubritat i seguretat pels alumnes NO és l'òptim. 
- aquest mòdul, concretament, no té cornisa a la façana ni fonaments de 
formigó al terra, fet que fa pensar que si properament torna a ploure amb 
contundència, sorgiran de nou problemes similars als viscuts. 
Després de tot això, el dubte que em genera és, perquè tenim un mòdul 
llogat amb tan males condicions? No podem exigir a l'empresa un nou mòdul 
amb millors condicions? O inclús, no hauria estat millor comprar un mòdul en 
comptes de llogar-lo durant tant de temps? 
Sé que en el seu dia aquest mòdul es va llogar des de l'Ajuntament per 
complementar l'espai interior que oferia el departament d'Ensenyament, ja 
que el Departament només ofereix l'espai mínim necessari segons la 
quantitat d'alumnes, cursos i línies que té l'escola. Però com a totes les 
escoles, també és necessari tenir espai polivalents per a poder desdoblar 
grups, tenir la biblioteca o una aula exclusiva de música. Llavors, aquest 
mòdul extra complia aquesta funció. 
Ara bé, aquest curs l'escola ha augmentat d'alumnes i ara ja estan cobertes 
totes les places possibles. Davant d''aquesta casuística, s'ha exigit al 
Departament d'Ensenyament que aportin un mòdul més i així seguir 
mantenint l'espai polivalent? 
Un altre assumpte encara del Montserrat Vayreda, a l'acta de la Junta de 
govern local del 13 d'octubre del 2015 vaig poder llegir que s'han liquidat els 
contractes del servei de neteja de les diverses escoles. Posteriorment s'han 
contractat nous serveis a noves empreses. S'ha tingut en compte a les bases 
que a l'escola Montserrat Vayreda, al tractar-se de la neteja de barracons on 
s'hi genera més pols i brutícia que en un edifici d'obra i a sobre hi ha lavabos 
a cada mòdul, s'hauria d'ampliar aquest servei , posant més personal o 
dedicar-hi més hores? 
Per acabar amb aquest tema, només aclarir que no ens conformarem amb 
una resposta simple. Que el fet que sembli que d'una forma imminent han de 
començar les obres i que de cara a l'any vinent ja la podrem estrenar, no és 
cap excusa per resoldre de forma ràpida i digna tota aquesta problemàtica. 
Perquè ara ja fa 10 anys que sona la mateixa excusa i amb el pas del temps 
tothom ha anat perdent la credibilitat


