
PLE GENER 2016

DONAR COMPTE AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA RESOLUCIÓ DE 
L’ALCALDIA DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2015 PER LA QUAL ES 
RESOL ELEVAR A DEFINITIVA L’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT 
ANOMENAT “PROJECTE D’ORDENACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL 
CASTRUM VISIGÒTIC, AL CARRER DE LA PUJADA AL PUIG ROM, 
117-119”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.

PREGUNTA SOBRE AQUEST PUNT:
Aprofitant l’avinentesa ens agradaria preguntar com està el conflicte amb els 
propietaris de la finca veïna.

(COM QUE NOMÉS ÉS DONAR COMPTES, NO ES VOTA)

APROVAR DEFINITIVAMENT L’ANNEX AL CONVENI URBANÍSTIC 
INTEGRANT DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
(POUM) DE ROSES EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DE LA 
QUANA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2006.

POSICIONAMENT D’ERC: ABSTENCIÓ
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:

En coherència amb el que vàrem votar el passat 26 d’octubre, en l’aprovació 
inicial d’aquest projecte, el nostre vot serà d’abstenció. 
Per recordar el que ja vàrem manifestar en aquell moment, 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.

VOTS A FAVOR: 7 (CDC, GDP)
ABSTENCIONS: 9 (ERC, PP, C's, PSOE, Unió)
VOTS EN CONTRA: 0



APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA I L’AJUNTAMENT DE ROSES I AJHOURY DESARROLLOS 
TURÍSTICOS S.A. PER INSTAL·LAR UN DIPÒSIT D’AIGUA DESTINAT A 
LA INTERVENCIÓ EN CAS D’INCENDI FORESTAL I SERVITUD DE PAS.

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR

EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
Sobre aquest punt, veiem que és una petició dels professionals per tal de 
millorar les mesures de seguretat a la nostra ciutat i, per tant, comptarà amb 
el suport del nostre grup.

VOTS A FAVOR: 16 (CDC, GDP, ERC, PSOE, PP, C's, Unió)
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA:

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I CDC 
CONTEMPLANT L’OPORTUNITAT DE DONAR CARÀCTER HISTÒRIC A 
L’EXPOSICIÓ DELS RETRATS DELS PRESIDENTS DE LA GENERALITAT 
DE LA SALA DE PLENS DE ROSES

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR (ERC ÉS EL GRUP IMPULSOR)

MOCIÓ COMPLETA:
Atès que l’Ajuntament de Roses exposa a la sala de plens retrats dels 
Presidents electes de la Generalitat recuperada, 1979 - 2012.
Atès que malgrat és obvia la impossibilitat d’exposar els 130 presidents que 
ha tingut la institució de la Generalitat fins als nostres dies, entenem que cal 
exposar la totalitat dels Presidents de la institució contemporània.
Atès que tant per un criteri de proximitat temporal, com per influència directa 
respecte a l’actual institució, com per mantenir la memòria històrica, l'opció 
més lògica és exposar els presidents de la Generalitat contemporània, a 
partir del 1931 actualitzats.
Atès que segons aquest criteri, falta exposar les imatges dels presidents que 
coincideixen amb les etapes de restabliment i resistència de la Generalitat, 
de defensa de la institució davant de les amenaces més serioses que mai ha 
hagut d’afrontar i de manteniment de la mateixa a l’exili, Francesc Macià, 
Lluís Company, Josep Irla i Josep Tarradellas,.



Atès el ferm compromís que ha tingut sempre aquest ajuntament d’ençà de la 
recuperació de la democràcia, en el restabliment de la memòria i la dignitat 
històrica d’aquells que han lluitat per la llibertat i per les institucions 
d’autogovern d’aquest país. Compromís que al mes d’octubre va ser 
reafirmat per aquest ple en aprovar una moció en suport del restabliment de 
l’honor a la figura del president Lluís Companys.
Atès que arran del nomenament del nou president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont i Casamajó, caldrà afegir un nou retrat, cosa que genera una 
oportunitat idònia per tal de tractar aquest tema.

Per tot això, es proposa al ple de Roses el següent acord:

PRIMER. Instar al govern de Roses a emprendre les accions pertinents per 
tal exposar els seus retrats de tots els Presidents haguts des de la 
restauració de la Generalitat l’abril de 1931.
SEGON. Com a conseqüència del primer punt, col·locar els retrats dels 
presidents Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla i Josep Tarradellas a 
més del que correspon al recentment elegit i investit President, el Molt 
Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó.

VOTS A FAVOR: 11 (ERC, CDC, GDP)
ABSTENCIONS: 2 (PSC, Unió) 
VOTS EN CONTRA: 3 (PP, C's)

PRECS I PREGUNTES ÈRIC IBÁÑEZ
- Al ple del mes de setembre vaig demanar si es podia netejar el pont d'Es 
Barral o de Giraculs i tallar els esbarzers per a que el cartell informatiu sigui 
visible i encara no s'ha fet, es netejarà en algun moment?
- Com està el tema del forn de ceràmica grec, que vaig comentar el ple 
passat. Ja se que els murs del barri hel·lenístic em vau comentar que estaria 
dintre un projecte més ampli, però el forn em vau dir que es taparia 
relativament ràpid.
- Sobre la temporada de teatre de Tardor 2015, podeu donar dades de les 
persones que van assistir als diferents actes?
- Podeu fer una valoració, que vagi més enllà de bé o malament, de la 
campanya de Nadal de comerç de Roses?
- Pels carrers del centre de la vila hi ha alguns negocis tancats des de fa 
força temps que encara tenen els cartells penjats, i en algun dels casos, no 
estan enganxats a la façana, si no que sobresurten. Aquests cartells donen 
una imatge degradant i de deixadesa. Preveu aquest govern fer alguna 
actuació al respecte?



- Avui hem vist que ja es poden passar a recollir uns rosers per la Fira de la 
Rosa d’enguany, podeu explicar com funciona, quin cost té aquesta iniciativa 
per l’Ajuntament, quina quantitat de rosers es té previst regalar i quin és 
l’objectiu que es persegueix amb aquesta mesura?
Per últim, voldríem saber les dades de visitants de la Ciutadella, del Castell i 
de les visites del port i del refugi.

PRECS I PREGUNTES JOAN PLANA
- Ara fa dos mesos aquest ple va aprovar una moció impulsada pel nostre 
grup per incorporar els serveis de missatgeria instantània com a via per 
notificar notícies i avisos als ciutadans de Roses. Fets com el canvi de ruta 
de la cavalcada de reis per causes meteorològiques, impossibles de 
preveure amb antelació, demostren que sistemes com aquest podrien ser 
útils per a molta gent a l’hora d’informar-los de canvis d’última hora com 
aquest. Ha començat el govern els tràmits necessaris per a posar en pràctica 
aquest mandat del ple?
- Hem vist com aquestes últimes setmanes s’han fet una sèrie d’actuacions a 
la Riera Ginjolers per tal de col·locar a nivell les llambordes col·locades al 
voltant dels arbres amb terra entremig d’elles, que havien quedat 
enfonsades. Ens agradaria saber si s’ha pres alguna mesura per tal que no 
es torni a enfonsar o que la terra vagi desapareixent o si es preveu que 
caldrà anar-ho reparant periòdicament.
- Hem rebut algunes queixes d’alguns usuaris del lavabo públic instal·lat 
davant de l’Hotel Marítim que ens han dit que els últims dies ha tingut alguns 
problemes i no s’obria quan dipositaves els 20 cèntims. Voldríem preguntar si 
s’ha detectat algun problema i en as que no, demanar si es podria revisar 
que tot funcionés correctament.
- Al Carrer Dr. Barraquer, just a la part que toca a l’aparcament llogat per 
l’Ajuntament, hi ha una casa en estat semiruïnós envoltada per tanques que 
ocupen part de la vorera i que donen una molt mala imatge de l’espai. 
L’Ajuntament té constància de si hi ha algun projecte per tal de solucionar 
aquesta situació.
- Ens han fet arribar també demandes de dos punts de la ciutat on un mirall 
facilitaria fer l’STOP. Un és C/ Ramon y Cajal amb C/ Francesc Macià i el 
segon és a la pujada del Grecs amb C/ Mimosa.

PRECS I PREGUNTES VERO MEDINA
El Nadal és la celebració més familiar i màgica de totes les festes que tenim 
durant tot l’any, són dies d’il·lusió, de somnis i d’alegria, sobre tot per a la 
mainada.



Tot i que aquest nadal Roses va lluir d’una preciosa lluminositat, trobem que 
li va mancar l’essència fonamental en els seus carrers: música amb nadales 
tradicionals, una bona decoració, més dinamització per afavorir els comerços 
del nostre municipi, es va pensar en tot això?
Referent al Tió Gegant la gent es va queixar per la manca d’organització: no 
hi havia tanques per delimitar l’entrada i la sortida dels nens, no hi havia 
control de les vegades que hi accedien per a agafar caramels, etc….
3) El 31 de desembre van sortir autobusos des de Roses a Platja d’Aro 
portant joves per a celebrar el Cap d’Any en aquesta ciutat, nosaltres creiem 
que ja és hora de plantejar-nos una Zona d’Oci Nocturn per evitar 
definitivament l’exili del nostre jovent que per raons varies que complementen 
aquest àmbit (oci, feina, formació, etc) es veu obligat a desplaçar-se envers 
altres municipis. I no només pels joves, tothom mereix gaudir d’un espai on 
anar-hi a passar-ho bé.
4) En dos plens anteriors hem traslladat a aquest ple la problemàtica de les 
colònies de gats al Mas Fumats. El nostre grup s’ha reunit amb l’associació 
Empordanimals i ens ha traslladat la necessitat d’establir una taula de treball 
per tal de solucionar aquest tema. El nostre grup comparteix totalment 
aquesta idea, ja que aquesta entitat ha preparat diferents projectes per tal de 
tractar la problemàtica dels gats, que creiem que és molt interessat i que 
caldria estudiar entre tots. Preguem, doncs, que es constitueixi aquesta taula 
per tal de poder tractar les solucions que proposa aquesta entitat i fer-ho 
coordinadament entre l’Ajuntament i les diferents entitats de la zona.
5) Ens han arribat queixes que molts dels pins de la vila, especialment els del 
Mas Oliva, estan infectats per una plaga d’orugues, possiblement la 
coneguda com oruga processionària. Ens agradaria saber si es té constància 
des de l’Ajuntament d’aquest problema i quines mesures hi ha previst 
prendre al respecte.
6) De cara al Carnaval d’aquest any l’Ajuntament ha previst posar 
contenidors de reciclatge extres en llocs estratègics (com davant del Si us 
Plau) ja que per a la Festa Major no va haver-hi cap acte especial per 
fomentar el reciclatge?

PRECS I PREGUNTES GERARD TEIXIDÓ
1- Primer m'agradaria felicitar i donar les gràcies al Restaurant Las Tablas i el 
Bar Ca la Sogra per la iniciativa dels pica-pica solidaris en benefici de les 
entitats del tercer sector (FADIR, Fundació Roses contra el Càncer i 
Tramuntanets). Tot i que la iniciativa va néixer l'any passat, ha estat enguany 
quan s'ha consolidat i s'han obtingut majors beneficis.
2- Temps enrere ja vaig exposar les diverses problemàtiques que presenta el 
parc, encara ara, de la plaça de la Victòria Catalana. Però avui m'agradaria 



fer especial esment als racons que queden oberts on hi ha unes casetes 
elèctriques. Estan plens d'escombraries, pintades, etc.
3- Voldria saber la valoració que feu dels tallers artístics familiars realitzats a 
Ca l'Anita durant les festes de Nadal? Quin nombre de famílies participants hi 
hagut? Hi ha revist fer altres tallers d'aquest tipus fora de la temporada de 
Nadal?
4- Vam rebre una queixa respecte al Parc Infantil de Nadal per diferents 
motius:
es feia pagar 3,50€ als nens de 2 anys tot i que no podien fer ús d’unes 
quantes atraccions (circuit d’aventures, llit elàstic amb arnès, etc), 
no hi havia prou organització en les àrees dels tallers ni tampoc bona gestió 
per part del monitoratge
poca varietat d’inflables, etc
Ens agradaria saber també quina empresa va portar el PIN d’aquest nadal i 
com va ser la selecció de la mateixa? També voldria saber la valoració el 
Casal de Nadal.
5- Per últim voldria saber en quin estat es troba la licitació d'obres de l'Escola 
Montserrat Vayreda. Ens han arribat notícies que es van decomissar els 
documents de l'expedient de la licitació d'obres de l'escola en el marc de les 
investigacions judicials a finals de l'any passat pels presumptes casos de 
corrupció dels governs Pujol. Aquesta informació és verídica? Com ha quedat 
l'assumpte


