
PLE NOVEMBRE

APROVAR EL CONVENI DE PERMUTA FORMALITZAT ENTRE 
L'AJUNTAMENT DE ROSES I ELS PROMOTORS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL 5 DE PLE D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
DE ROSES.

POSICIONAMENT D'ERC: ABSTENCIÓ
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
Entenem que la permuta respon a la lògica, ja que la parcel·la no quedarà 
dividida per la meitat, amb la qual cosa hi guanyen els propietaris, i, al mateix 
temps, l'interès general no en queda afectat. Així doncs, no ens oposarem a 
la proposta.

VOTS A FAVOR: 7 (CiU, GDP)
ABSTENCIONS: 10 (ERC, PSC, PP, C's, Unió)
VOTS EN CONTRA:

DONAR SUPORT PER PART DE L'AJUNTAMENT DE ROSES AL 
MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL PER A 
L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DDONES DEL 25 DE 
NOVEMBRE DE 2015.

POSICIONAMENT D'ERC: A favor
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT: 
Malauradament la violència masclista és encara molt present dintre de la 
nostra societat, només fa falta veure les notícies per veure que el nombre de 
casos, que moltes vegades acaben amb una mort tràgica, va en augment. 
S'ha d'anar treballant la sensibilitat envers la temàtica, buscar les millors 
solucions i sobretot fer incidència en la prevenció. Comptem amb una de les 
eines més poderoses que tenim, l'educació, conjuntament amb els serveis 
socials de les administracions públiques i totes aquelles entitats que treballen 
per poder eradicar de forma absoluta aquesta lacra. De moment, però, ens 
hem de sumar a aquest manifest per poder aportar en nostre granet de sorra 
aquesta lluita i anhelar el dia en el que no haguem de llegir ni aprovar 
manifestos amb aquestes temàtiques tan negatives per tothom.

VOTS A FAVOR: 17 (ERC, CIU, GDP, PSC, PP ,C's, Unió)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA:



RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD DE RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI 
ECONÒMIC FORMULADA PEL CONCESSIONARI DEL CONTRACTE DE 
«GESTIÓ INDIRECTA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DELS SERVEIS 
MUNICIPALS D'ABASTIMENT D''AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM».

POSICIONAMENT D'ERC: A favor
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Estem d'acord en els arguments per desestimar la petició formulada per 
Sorea i, per tant, hi votarem a favor.

VOTS A FAVOR: 17 (ERC, CIU, GDP, PSC, PP, C's, Unió)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA:

RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 3237/16,11,2015 
D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT, EL PATRONAT DE TURISME DE 
LA COSTA BRAVA GIRONA, LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, 
INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA, LA CAMBRA DE COMERÇ DE 
PALAMÓS, L'AJUNTAMENT DE ROSES I L'AJUNTAMENT DE PALAMÓS 
PER A LA PROMOCIÓ COMERCIAL CONJUNTA DELS PORTS DE 
ROSES, PALAMÓS I LA COSTA BRAVA EN LA INDÚSTRIA DE 
CREUERS.

POSICIONAMENT D'ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:

El nostre grup donarà suport a aquesta proposta i hi votarà a favor.
Aprofitaré l'ocasió per preguntar al regidor pel nombre de creuers que han 
arribat a Roses aquest 2015 i el nombre de passatgers. També, quines 
previsions de creuers hi ha pel 2016? I per acabar, si s'ha quantificat el 
nombre de creueristes que es queden a Roses dels que arriben a la nostre 
port i quin és el retorn que té pel nostre municipi.

VOTS A FAVOR: 17 (ERC , CIU, GDP, PSC,PP, C's, unió)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA:



PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE 
L'ORDENANÇA GENERAL NÚMERO 3, REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS PER A L'EXERCICI 2016

POSICIONAMENT D'ERC: ABSTENCIÓ
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
Un cop s'han eliminat els augments dels preus públics de piscina i ciutadella, 
i atès que en aquesta ocasió només es canvia el llindar mínim per accedir a 
bonificacions per tal d'adequar més la prestació a la gent que realment ho 
necessita, aquesta vegada ens abstindrem en lloc de votar-hi en contra com 
en el passat ple d'ordenances. Malgrat això, volem deixar constància que cal 
fer un profund replantejament de la gestió de la piscina, sense aquest 
replantejament, cada any tindrem debats sobre aquest tema.

VOTS A FAVOR: 7 (CIU, GDP)
ABSTENCIONS: 8 (ERC, PSC, PP)
VOTS EN CONTRA: 2 (C's, Unió)

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM I LA RESTA DE 
GRUPS QUE S’HI VULGUIN AFEGIR PER LA REHABILITACIÓ DEL 
PATRIMONI GEOLÒGIC DEL ROCAM COSTANER A LES RODALIES DEL 
FAR DE ROSES

POSICIONAMENT D'ERC: A FAVOR (ERC ÉS EL GRUP IMPULSOR DE LA 
MOCIÓ)
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
- Atès que a la a franja litoral entre el far de Roses i la cala de Canyelles 
Petites inclou les millors estructures menors associades a l'emplaçament 
sintectònic d'un granitoide que poden observar-se a Catalunya. Són 
d’especial rellevància les zones de cisalla que se situen entre els millors 
exemples a nivell mundial
- Atès que l'interès del conjunt d'afloraments és educatiu (a nivell mig i 
superior) i de recerca, ja que és un recurs didàctic de primer ordre, ja que es 
situa en una zona de fàcil accés i inclou exemples molt il·lustratius i únics a 
nivell mundial d’estructures de deformació en granits
- Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per protegir i posar en valor tots aquells 
elements de genuïnitat del nostre municipi, especialment aquells que siguin 
punts d’atracció de visitants i d’especial rellevància científica, ajudant a donat 
prestigi i valor afegit a la marca Roses.
- Atès que aquesta zona geològica té la protecció pròpia de les zones 
maritimoterrestes, però no té cap tipus de protecció especial. 



- Atès que, cada any, nombrosos visitants d’arreu del món visiten la nostra 
ciutat per veure aquesta zona geològica, malgrat el seu estat actual. Un 
nombre que s’incrementaria si la zona estés rehabilitada i adequada.
Atès que universitats de prestigi d’arreu del món com la Universitat Autònoma 
de Barcelona, la Harvard University (Estats Units). la Universitat Paul 
Sabatier (França), la Universitat de Pisa (Itàlia), la Universitat de Neuchâtel 
(Suïssa), la Universitat de Mainz (Alemanya) o la Universitat d’Utrecht 
(Holanda), entre altres, visiten regular o esperadicament la zona del rocam.
- Atès que l’1 de setembre de l’any 2004 el ple de l’Ajuntament de Roses va 
aprovar per unanimitat un projecte de rehabilitació i senyalització de l’espai 
que mai es va arribar a desenvolupar.

PER TOT AIXÒ, ES PROPOSA AL PLE DE ROSES EL SEGÜENT ACORD:

PRIMER. Instar al govern de Roses a recuperar els projectes de rehabilitació 
de la zona del jaciment geològic de la carretera del far ja existents.
SEGON. Instar al govern de Roses a revisar, actualitzar i adaptar els 
projectes ja existents o, en cas que sigui necessari, encarregar-ne de nous, 
per tal de prendre les mesures necessàries per a rehabilitar, dignificar, 
senyalitzar i posar en valor, tant com sigui possible, la zona de cisalla en 
qüestió. Buscant també la col·laboració i la complicitat de les altres 
institucions que siguin pertinents i sempre en funció del marc competencial 
vigent i d’acord amb la situació pressupostària de l’Ajuntament.
TERCER. Traslladar el present acord al departament de costes i als 
Ministeris d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i Indústria, Energia i 
Turisme del Govern de l’Estat Espanyol i a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

VOTS A FAVOR: 17( ERC, CIU, GDP, PSC, PP, C's, Unió)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA:

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CDC, ERC I GDP 
DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA

POSICIONAMENT D'ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
El passat 9 de novembre, la majoria de 72 diputats del Parlament de 
Catalunya va posar negre sobre blanc el mandat sorgit de les eleccions del 



27 de setembre. Una declaració institucional que insta al futur govern a inicial 
un procés constituent cap a la República Catalana.
Avui, expressem el suport d'aquest Ajuntament a aquesta declaració i, per 
part nostra, restarem al servei del Parlament per a desenvolupar totes 
aquelles accions que siguin necessàries per tal de desenvolupar aquest 
mandat.
VOTS A FAVOR: 11 (ERC, CIU, GDP)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA: 5 (PSC, PP, Unió)

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'UDC PER LA CREACIÓ 
D'UNA COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS

POSICIONAMENT D'ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ POSICIONAMENT:
Atès que votant una moció el que votem, al cap i a la fí, és un posicionament 
polític vers una proposta, i atès que ens sembla bé que es creïn nous 
mecanismes de control i seguiment de l'activitat de l'administració i de la 
relació que aquesta té amb els ciutadans, votarem a favor d'aquesta moció.
Tanmateix, volem dir també que tenim certes aportacions a fer sobre com 
hauria de funcionar, quines característiques hauria de tenir i quines finalitats 
hauria de perseguir. Entenem que, en tot cas, hauria de funcionar com una 
institucionalització de la tasca de seguiment de l'activitat de l'Ajuntament i de 
debat i proposició de suggeriments per a millorar-ne certs aspectes. Això 
faria que la seva periodicitat no fos necessàriament mensual, però tampoc 
hauria d'abarcar períodes de temps massa grans com perquè la tasca de 
seguiment fos impossible. Així mateix, entenem que hauria de ser concebuda 
com reunions de treball pròpies de la feina del regidor i, per tant, no hauria de 
suposar un augment de les retribucions anuals aprovades en el cartipàs 
d'aquest mandat. Unes retribucions que, entenem nosaltres, retribueixen de 
forma molt més que justa als regidors, també els que estem a l'oposició, i 
que bé justifiquen assumir la feina que sigui necessària per tal de fer bé la 
nostra tasca. Aquesta comissió, doncs, entenem que hauria de funcionar com 
un espai més de treball i de debat per tal d'anar seguint i millorant el dia a dia 
de la feina que fa aquest Ajuntament.
Totes aquestes qüestions, però entenem que el moment de debatre-les serà 
en el cas que s'iniciïn els tràmits pertinents per tal de posar-la en marxa i se'n 
redacti el reglament de funcionament. Si això passa, les propostes que 
nosaltres posarem sobre la taula per tal de tirar-la endavant seran aquestes 
que he comentat. Ara, però, votarem a favor d'aquesta moció perquè 



entenem que és el pas previ necessari per tal de començar a discutir el 
contingut de la comissió.

VOTS A FAVOR: 10 (ERC, PSC, PP, C's, Unió)
ABSTENCIONS:
VOTS EN CONTRA: 7 (CIU, GDP)


