ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE
GENER DE DOS MIL TRETZE
A la vila de Roses (Girona), el 28 de gener de dos mil tretze
Quan són les 20:07 hores es reuneix a la sala d'actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada
Primer tinent d'alcalde
Sr.
Manel Escobar Yegua
Segon tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Ripoll i Cayuela
Tercer tinent d’alcalde
Sr.
Ángel Tarrero González
Quart tinent d’alcalde
Sr.
Marc Danés i Zurdo
Cinquè tinent d’alcalde
Sr.
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sisè tinent d’alcalde
Sra. Sílvia Useros i Moyano
Setè tinent d’alcalde
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
Regidor
Sra. Anna Jorquera i Navarro
Regidora
Sr.
Ambrosio Martínez i Olivares
Regidor
Sr.
Carlos López Expósito
Regidor
Sra. Magda Casamitjana Aguilà
Regidora
Sr.
Carles Ferrer Casademont
Regidor
Sra. Imma Carrion Ferrer
Regidora
Sr.
Francisco Martínez Pérez
Regidor
Sra. Francisca Guijarro Muñoz
Regidora
Sr.
David Beltran Blanco
Regidor
Sra. Francisca Martin Mendoza
Regidora
Sr.
Francesc Giner i Ballesta
Regidor
Sra. Ma. Àngels Arjona Crusellas
Regidora

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Senyora Ma. Teresa Sánchez Luna

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració General

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.

01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR:
−

Extraordinària del 21.12.2012
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Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

02.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Dóna la següent informació:

DADES DE POBLACIÓ
Població total 20.089 persones
Homes
10.002
Dones
10.087
L’atur és de 1.633 persones i el mes de novembre eren 1.653 persones, per tant, ha baixat
de 20 persones.

DECRETS DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2012 AL 24 DE GENER DE 2013
Total decrets
Contingut econòmic
Contingut urbanístic
Contingut general

225
38
46
116

REUNIONS DE TREBALL, VISITES I ACTES FINS EL 28 DE GENER:
Reunions de treball a Roses
− Sr. Vilanova, arquitecte redactor del Catàleg de Bens Municipals+regidora d’Urbanisme.
− 1Junta de Portaveus
− 3 Meses de Contractació
− 3 Gerències d’Urbanisme
− 4 Juntes de Govern Local
− 4 Consells Executius PORT i PRODER
− Sr. Xavier Díaz, redactor del Pla mpal. de Gestió del Parc Natural del Cap de Creus.
− Sr. Crusafont, expert en numismàtica antiga
− Associació marxants Mercat Cobert+1a tinent d’alcalde
− 3 Municipis que formen part del Parc Natural del Cap de Creus+Sra. Victòria Riera,
directora del Parc Natural.
− Sr. Jordi Bigarós, enginyer naval –GLORIAMAR.
− Estudi Mercat Cobert+regidors implicats
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−
−

Sr. Burc, Institut Català Recerca Patrimoni Cultural –ICRA+regidor de Cultura
Reunió Fira de la Rosa

Reunions de treball fora de Roses
− 2 Barcelona, Sr. Xavier Gironella –Universitat Politècnica de Catalunya
− Cadaquès, Comissió Permanent del Parc Natural de Cap de Creus.
Visites a Roses
− 15 visites a diferents ciutadans, grups i associacions.
− Sr. Ramon Buxó, director territorial del Museu d'Arqueologia de Catalunya a
Girona+Sra.Macau+Sra. Amoròs+regidor de Cultura (Exposició MACAU)
Visites fora de Roses
− Barcelona, Sr. Ferran Adrià - BulliFundation
− Girona, Sr.Víctor Turiel – Hisenda
− Barcelona, Sr. Leonard Carcolé – director ACA
− Girona, Consorci Costa Brava (interventors)
Actes a Roses
− Inauguració Rellotge Solar a la Ciutadella+regidor de Cultura.
− Recepció Reis de l’Orient
− Presentació programció Teatre – TMR
− Presentació documental “De Bosnia a l’Ictus”, de Miquel Ruíz
− Presentació llibre “Perquè llegir les clàssics avui”, de Laura Borràs
− 2 casaments civils
− Presentació d’Estudi de Mercat – Diputació de Girona
− Celebració de l’any Amazigh – TMR
− Concert “Cor del Amics-Opera de Girona” – TMR
− Presentació campanya “Roses posa’t guapa” professionals construcció.
− Rosa premsa, presentació campanya “Roses posa’t guapa”
− Entrega premis Natació Fundació ACELL
− Concentració Soberania Catalunya - Assamblea Nacional Catalana-ANC+Assemblea
Municipis per a la Independència-AMI
− Sr. Eduard Güell, entrega del reconeixemen I Nit de l’Esport+regidora d’Esports.
− Roda de premsa presentació CARNAVAL 2013
Actes fora de Roses
− Figueres, Ple d’elecció de l’alcaldessa de Figueres
− Girona, roda premsa Consorci de la Costa Brava
INFORMACIÓ DEL GIE (GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I ENCÀRRECS)
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−

El total d’incidències són 185, desestimades 6. De 171 incidències se n’han solucionat
152 i en queden 27 de pendents.

03.- DISPOSAR LA PRÀCTICA DE L’ATERMENAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DEL
SR. MICHAEL MUNZER (FINCA REGISTRAL 2416–N), SITUADA A LA URBANITZACIÓ
MAS FUMATS
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la pràctica de l’atermenament de la finca propietat del Sr. Michael
Munzer (finca registral 2416-N) situada a la urbanització Mas Fumats.
Antecedents
1. Per acord del Ple del dia 27 de juliol de 2009 es va acordar disposar la pràctica de
l’atermenament de la finca de titularitat privada, situada al Nord de la urbanització del
Mas Fumats (PC 4929065), propietat del Sr. Michael Munzer, que limita a l’est amb una
finca municipal (PC 4929099) i s’establí el dia 6 d’octubre de 2009 com a data en què
s’havien d’iniciar les operacions d’atermenament.
2. Per resolució d’alcaldia de data 29 de setembre de 2009, núm. 2657/02.10.2009, es
resolgué suspendre cautelarment la tramitació de l’expedient d’atermenament a dalt
esmentat i, en conseqüència, de l’acte d’atermenament previst per al dia 6 d’octubre, ja
que aquest també afectava, part de la finca cadastral 4929099, fins que s’aclarís la
titularitat d’aquesta.
3. En data 20 de març de 2012, l’arquitecte municipal emet informe tècnic i acompanya, en
entre altra documentació, plànol anomenat “Proposta atermenament. Superposició
cartografia i cadastre”, en què grafia la superfície de la finca a atermenar en 4.774 m2.
4. Per resolució d’alcaldia de data 24 de juliol de 2012, núm. 1989/31.07.2012, es resolgué
concedir al Sr. Munzer un període d’audiència de 15 dies, perquè al·legués allò que
considerés oportú, en relació amb la superfície de la finca a atermenar (4.774 m2),
donant-li trasllat del plànol anomenat “Proposta atermenament. Superposició cartografia i
cadastre”. Així mateix, en el decret se li advertí a l’interessat que transcorregut el termini
abans esmentat, sense que hagués realitzat cap actuació al respecte, el procediment
continuaria a reserva del que pugués resoldre l’Ajuntament.
5. Dins el període legalment establert el Sr. Munzer no ha presentat al·legacions.
6. En data desembre de 2012, els serveis tècnics de l’Ajuntament, grafien en el plànol
proposta atermenament. Superposició cartografia i cadastre les fites a instal·lar, situades
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a les coordenades: X=514536.28 Y= 4682916.42; X=514502.76 Y= 4682916.60 i
X=514502.17 Y= 4682806.32.
7. En data 19 de desembre de 2012, el secretari general de la corporació emet un informe
jurídic en relació amb aquest assumpte.
8. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21
de gener de 2013, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
La potestat d’executar en via administrativa l’atermenament dels propis béns i dels
particulars confrontants està reconeguda als Ajuntaments als articles 4.1.d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 226 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
A la vista dels elements continguts a la memòria, es considera necessari procedir a
l’esmentat atermenament.
D’acord amb el que disposa el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d’octubre, per tal de procedir a l’atermenament, cal un acord plenari que
l’acordi, el qual s’haurà de notificar als propietaris de les finques confrontants i als titulars de
drets reals sobre elles, així com anunciar-se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament amb una antelació de seixanta dies a la data fixada per a iniciar
les operacions d’atermenament.
Fins a vint dies abans de l’inici de les operacions s’admetran les al·legacions que formulin
els interessats, que seran objecte d’informe de la Secretaria i de resolució del ple.
Posteriorment, es practicarà l’atermenament, del qual s’estendrà acta, plantejant-se
finalment l’aprovació al Ple municipal.
A proposta de la Sra. Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de la corporació, el Ple
adopta el següent:
ACORD
1. Disposar la pràctica de l’atermenament en les 3 fites marcades al plànol “Proposta
atermenament. Superposició cartografia i cadastre” de la finca propietat del Sr. Michael
Munzer (finca registral 2416–N), situada a la urbanització Mas Fumats.
2. Establir el dilluns dia 29 d’abril de 2013, a les 11 hores, com a data en què s’iniciaran les
operacions de l’atermenament.
3. Disposar que aquest acord es notifiqui al propietari i titular de drets reals de la finca
confrontant al llindant nord-est, i que es publiqui el corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, amb una antelació mínima de
seixanta dies a la data d’inici de les operacions d’atermenament.
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4. Els interessats podran presentar les al·legacions i la documentació que considerin
convenient, en defensa dels seus respectius drets, fins a 20 dies anteriors a l’assenyalat
per a l’inici de la pràctica de l’atermenament. Aquestes al·legacions, o en el seu cas, la
documentació esmentada, s’hauran de presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de
l’Ajunament de Roses (Pça. Catalunya 12), en horari d’atenció al públic, de dilluns a
divendres de 9 a 14 hores.
5. Disposar que, per part dels Serveis Tècnics Municipals, estenguin l’acta d’atermenament
de la finca propietat del Sr. Munzer.
6. L’acord municipal a què fa referència aquesta notificació no és susceptible de cap recurs,
pel fet de no ser definitiu en via administrativa. = Exp. 5698/2008 – PT08058AT*.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

04.- DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2644/02.11.12, DE
DATA 31 D’OCTUBRE DE 2012, EN RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ DE L’HORA
D’INICI DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL
El senyor Carles Pàramo, alcalde-president de la corporació, dóna comptes al ple del decret
a dalt esmentat.
Identificació del document
Donar comptes al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 2644/02.11.12, de data 31 d’octubre de
2012, en relació amb la modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries de les Juntes
de Govern Local.

Antecedents
1. Per Decret de l’Alcaldia núm. 2779/21.09.11, de data 16 de setembre de 2011, es va
modificar l’hora d’inici de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local,
establerta en el Decret de l’Alcaldia núm. 2779, de data 16 de setembre de 2011, de
designació dels membres que integren la Junta de Govern Local, les atribucions de
l’esmentat òrgan així com la seva periodicitat, per dur-les a terme a les 09:30 h del matí
dels divendres, a partir del divendres dia 23 de setembre de 2011, en comptes de les
9:15 h que era l’hora establerta.
2. El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, amb data 31 d’octubre de 2012, va
dictar el Decret de l’Alcaldia núm. 2644/12, del tenor literal següent:
“

DECRET DE L’ALCALDIA

Antecedents
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1. Amb data 20 de juny de 2011, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 1840/22.06.11,
l’Alcaldia va resoldre designar el membres que integren la Junta de Govern Local, les
atribucions de l’esmentat òrgan així com la seva periodicitat, decret del qual se’n va
donar comptes al Ple en la sessió extraordinària de data 28 de juny de 2011.
2. Amb data 16 de setembre de 2011, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2779/21.09.11,
l’Alcaldia va resoldre modificar l’hora de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern
Local, establint que es durien a terme a les 9:30 h del matí del divendres, a partir del
divendres dia 23 de setembre de 2011, en comptes de les 9:15 h que era l’hora
establerta.
Fonaments de dret
Primer.- Article 23 de la Llei reguladora de les bases de règim local de 2 d’abril de 1985
Segon.- Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Tercer.- Article 22 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local que va ser aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril.
Quart.- Article 52 del Reglament d’Organització, funcionament i règim Jurídic de les entitats
locals de 28 de novembre de 1986.
Cinquè.- Articles 36 i següents del Reglament Orgànic Municipal.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que la llei em confereix,
RESOLC:
1. Modificar l’hora de les sessions ordinàries de les Juntes de Govern Local, que es duran a
terme a les 10 h del matí dels divendres, a partir del divendres dia 2 de novembre de
2012, en comptes de les 9:30 h que era l’hora establerta.
2. Donar-ne comptes al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
3. Notificar aquest Decret als interessats, pel seu coneixement i efectes.
Roses, 31 d’octubre de 2012.- L’alcalde president. Carles Pàramo i Ponsetí.- Davant meu,
La secretària en funcions. Ma. Teresa Sánchez Luna”
A proposta de l’alcalde president, senyor Carles Pàramo i Ponsetí, el Ple adopta el següent
Acord
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1. Donar comptes al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2644/02.11.12, de
data 31 d’octubre de 2012, de modificació de l’hora d’inici de les sessions ordinàries de
les Juntes de Govern Local.= Exp. 2682/2011*
El Ple en queda assabentat.
05.-. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 3 DE DESEMBRE DE 2012, EN
QUÈ ES RESOLGUÉ ACCEPTAR EL JUSTIPREU FIXAT PEL JURAT D’EXPROPIACIÓ
DE CATALUNYA DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE ROSES A BESALÚ,
NÚM. 168
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta al ple la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expropiació forçosa de la finca situada a la carretera de Roses a Besalú,
núm.168.
Antecedents
1. Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 3 de desembre de 2012, núm. 2910/12.12.2012,
es resolgué:
2.

Acceptar el justipreu fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció Girona, de data
10 d’octubre de 2012, RE15009/05.11.12, i satisfer la quantitat total de 50.431,50 €
(Cinquanta mil quatre-cents trenta-u amb cinquanta cèntims) al senyor Narcís Pujol
Godo, amb DNI núm. 40415318V, en el moment de formalitzar la corresponent ACTA DE
PAGAMENT, o consignar-la en el cas d’incompareixença de l’interessat.

3. Notificar aquest decret a l’interessat i requerir-lo per formalitzar la corresponent acta de
pagament, en el termini màxim de deu dies a partir del dia següent a la recepció de la
notificació, amb l’advertiment que transcorregut el termini assenyalat sense comparèixer
l’interessat, es procedirà a consignar la quantitat fixada pel Jurat d’Expropiació de
Catalunya de conformitat amb allò establert a l’article 50 de la Llei d’expropiació forçosa.
4. Notificar aquest decret al Departament d’Intervenció als efectes oportuns i al Jurat
d’Expropiació de Catalunya, perquè en tingui coneixement.
5. Ratificar aquest decret en el proper Ple que se celebri.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21
de gener de 2013, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
A proposta de la senyora Montse Mindan Cortada, 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent
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ACORD
1. Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 3 de desembre de 2012, núm. 2910/12.12.2012, en
què es resolgué acceptar el justipreu fixat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció
Girona, de data 10 d’octubre de 2012, i satisfer la quantitat total de 50.431,50 € al senyor
Narcís Pujol Godo en el moment de formalitzar la corresponent acta de pagament, o
consignar-la en el cas d’incompareixença de l’interessat.
2. Notificar el present acord a l’interessat perquè en tingui coneixement. = Exp. 530/2006 PT07052EX*.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Demana la modificació d’una errada. Diu que el cognom no és “Godó”, com està
escrit aquí, amb accent, sinó Godo. Godó és el propietari del diari “La Vanguardia” i a Roses
el cognom de la gent és Godo.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

06.- DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 64, DE DATA 14
DE GENER DE 2013, EN RELACIÓ AMB L’ADSCRIPCIÓ DE L’OFICINA DE CATALÀ AL
DEPARTAMENT DE CULTURA
El senyor Carles Pàramo, alcalde-president, dóna comptes de la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació del document
Donar comptes al Ple del Decret de l’Alcaldia núm. 64, de data 14 de gener de 2013, en
relació amb l’adscripció de l’oficina de català al departament de Cultura
“

DECRET DE L’ALCALDIA

Antecedents
1. Eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011.
2. Constitució de l’Ajuntament i presa de possessió de l’alcalde i dels regidors de la
corporació el dia 11 de juny de 2011.
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3. Decret d’alcaldia núm. 1842/22.06.2011, de data 20 de juny de 2011, pel qual es
constitueix el cartipàs municipal integrat per les diferents àrees de l’Ajuntament i amb les
delegacions genèriques d’àrea que s’hi indiquen.
4. S’ha advertit un error de transcripció en alguna de les matèries incloses a les àrees
d’Ensenyament i de Cultura, ja que l’Oficina de català no depèn de l’Àrea d’Ensenyament
sinó de l’Àrea de Cultura.
Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Article 56 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tercer. Articles 43, 44 i 45 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que va ser aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Quart. Articles 29 a 34 del Reglament orgànic municipal.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,
RESOLC:
1. Esmenar el Decret de l’Alcaldia núm. 1842/22.06.11, de data 20 de juny de 2011, en el
sentit que l’Oficia català, en comptes de dependre de l’Àrea d’Ensenyament ha de
dependre de l’Àrea de Cultura.
2. Notificar el present decret als regidors responsables de les àrees més amunt
esmentades, conferides a la senyora Sílvia Useros Moyano (Àrea d’Ensenyament) i al
senyor Marc Danés i Zurdo (Àrea de Cultura), perquè en tinguin coneixement.
3. Donar comptes d’aquest decret al Ple, a la propera sessió que se celebri i publicar-ho al
Butlletí Oficial de la Província.
Roses, 21 de desembre de 2012.- L’alcalde president. Carles Pàramo i Ponsetí.- Davant
meu, El secretari general. Frco. Luís Muñoz Cameo”
A proposta de l’alcalde president, senyor Carles Pàramo i Ponsetí, el Ple adopta el següent
Acord
1. Donar comptes al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 64, de data 14 de
gener de 2013, en relació amb l’adscripció de l’Oficina de Català al departament de
Cultura.= Exp. 2682/2011*
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El Ple en queda assabentat.

07.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE ROSES,... PER
RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A
CATALUNYA
La senyora Montserrat Mindan, en representació de Convergència i Unió presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, ha fet
un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat per tal de
donar compliment a les exigències europees.
Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit del 0,7%
del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les competències que es
presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una altra banda, és totalment
injust, per recaure la major part del pes de la reducció a les Comunitats Autònomes, a les
quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció d’una tercera part del que Europa exigeix a
l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu
Mas-Colell, ha reivindicat al Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat
per al 2013, passant del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les
despeses de cada administració.
Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull propostes
del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa de manifest que la
càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre totes les administracions, tenint
en compte els serveis que cada una presta als ciutadans; en el qual es reclama la supressió
dels ministeris que han transferit les seves competències però que encara existeixen sense
poder ni tasca concreta i en el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària,
com la compra d’equipaments militars nous i cars.
Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i
de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu dèficit
a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, sanitat,
serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el nostre estat
del benestar.
Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un conjunt de
mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat pressupostària. Si bé és cert
que el context econòmic actual obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari
a tots els ajuntaments, també és cert que la imposició de mesures generalitzades de
reducció de la despesa repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les
retribucions del personal d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els
recursos públics amb rigor i austeritat.
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Per tot això, els grups municipals de CiU,... proposen al Ple municipal l'adopció dels acords
següents:
Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit
imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una
tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat
centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a
les Comunitats Autònomes i les administracions locals.
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències
dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i
cultura, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la compra de nou
armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la Generalitat de Catalunya i els
ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les persones.
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa
d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin
limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de
Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012.
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la Generalitat,
als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol.

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Explica que en aquest cas, en aquesta moció, s’hi afegeix el Grup
Municipal de Gent del Poble.

ACLARIMENT DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que aquesta proposta no es va passar per comissió informativa, però s’ha
estat a temps per poder-la incloure i ser notificada a l’ordre del dia de la convocatòria del
ple. Per tant, amb una majoria simple seria suficient per aprovar la seva inclusió.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’accepta la urgència
de la moció i queda inclosa a l’ordre del dia.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
Sra. Magda Casamitjana.- Fa ús de la paraula per explicar que a les mocions, el Grup
Municipal Socialista dóna llibertat de vot. En aquest cas, que una de les persones votarà
diferent i per això no s’han pogut sumar a la moció.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- Vol fer constar que quan parla del Grup Municipal Gent del Poble,
demana que també consti AM (Acord Municipal).
Tot seguit, es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Disset (17) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda
Casamitjana, Carlos Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro,
Francisca Martin, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Un (1) David Beltran.
Abstencions: Tres (3) Manel Escobar, Àngel Tarrero i Carlos López.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia-presidència declara aprovada la proposta per
majoria absoluta, tal com ha estat presentada, i s’eleva a acord plenari.
08.1.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA MOCIÓ MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Explica que aquesta és una altra moció que s’ha presentat quan ja s’havia repartit la
convocatòria de la sessió. Per tant requereix l’aprovació de la inclusió a l’ordre del dia per
majoria absouta.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda la urgència de
la moció.

08.2.- MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR
DEL POBLE DE CATALUNYA
El senyor Carles Pàramo, alcalde-president, presenta la proposta d’acord que és del tenor
literal segünet:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
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d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té
els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort
Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La
caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís
amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat
una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en
la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea
de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional,
amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context
del nou sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i
celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic.
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de
l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional
31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats
col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en
l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials,
financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania
envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
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Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta
voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través
de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament
que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant
fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i
la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del
dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el
conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada
en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb
l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés
econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic
i l’exercici del dret a decidir.
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– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que
garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Per tot això, els grups municipals de Convergència i Unió (CiU) i Gent del Poble-AM (GDPAM) proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sra. Montse Mindan.- Diu que no han pogut presentar abans la moció, perquè va anar tot
molt seguit i el mateix dia següent de fer la comissió informativa va arribar la moció, ja que
l’acte va tenir lloc el mateix dia.
Aquesta moció la presenten conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió, del
Partit Socialista i Gent del Poble-AM i com que consideren que és força important, tot i que
llarga, la llegeix a continuació.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM
Sra. Magda Casamitjana.- Diu que, com ha dit abans, el Grup Municipal Socialista dóna
llibertat de vot a les mocions, però en aquest cas ens hem posat tots d’acord i, per tant, el
que volen dir és que el Grup Municipal Socialista diu Sí a la Declaració de Sobirania i al dret
a decidir del poble de Catalunya, en tant que entenen i declaren que Catalunya és subjecte
polític i jurídic sobirà, que el Partit Socialista de Catalunya, està d’acord amb el dret a decidir
dels ciutadans i ciutadanes per decidir el seu futur, com es va presentar a la Mesa del
Parlament el mateix dia en una proposta de resolució al Parlament. També, per descomptat
estan d’acord amb la transparència del procés, també amb la negociació i diàleg de l’Estat
Espanyol, també en garantir la cohesió social i mantenir Catalunya com un sol poble, també,
per descomptat, defensar i promoure els principis fundacionals de la Unió Europea, el marc
es produirà dins de la legalitat i per tant, també diuen que, a més a més, el Parlament de
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Catalunya donarà suport per tal que els ajuntaments hi participin i, per tant, faran el que el
Parlament de Catalunya els encoratja i colen encoratjar també des del Grup Municipal
Socialista el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Roses, a ser actius i protagonistes
d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Divuit (18) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Masblanch,
Sílvia Useros, Juan M. Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Magda Casamitjana,
Carles Ferrer, Imma Carrion, Francisco Martinez, Francisca Guijarro, David Beltran,
Francisca Martin, Francesc Giner, Ma. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Tres (3) Manel Escobar, Ángel Tarrero i Carlos López.
Abstencions: Cap (0)
En veure el resultat de les votacions, l’alcaldia-presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

09.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que vol traslladar un prec que li han fet arribar algunes famílies i professorat de
l’Institut Illa de Rodes referit a la necessitat d’instal·lar alguns fanals a la vorera de davant de
l’institut, així com acabar el tram de vorera del final de l’institut. Malgrat que ara fan horari
intensiu, però hi ha activitats extraescolars o cedeixen els espais del gimnàs a entitats i es
fan activitats al vespre o reunions que acaben tard i és bastant fosc, hi ha perill
d’entrebancar-se i demanen si es podria mirar per posar-hi una mica de solució.
02.- També vol preguntar sobre la sala d’exposicions de la Ciutadella, la darrera exposició
sobre fotografia marítima que tenia unes fotos magnífiques, però ha estat quatre mesos,
cosa que troben que ha estat bastant més del què habitualment se solia tenir. Ara han sabut
que s’hi exposaran fotografies del Carnaval, d’aquests deu últims anys, però voldrien saber
quina és la previsió per aquest any, si continuarà essent sala d’exposicions temporal o si
se’n canviaran els usos quan després es facin exposicions temporals a Ca l’Anita com es va
dir en plens anteriors.
Enllaçant amb aquest tema voldria que se’ls informés de l’encàrrec d’estudi sobre usos i
actuacions a l’espai de la Ciutadella que figura a la darrera junta de govern que els ha
arribat. Pregunta quin és l’objectiu i una mica en què consistirà. Demana que se’ls informi
una mica, si aquests pressupostos estan en els plurianuals.
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Repeteix a l’alcalde que el que demana és en relació a l’encàrrec d’estudi sobre els usos o
actuacions que es pensen dur a terme a tot l’espai de la Ciutadella com han vist a l'última
junta de govern que els ha arribat.

Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions:
01.- Primer volen preguntar una mica com es gestionaran les barres de Carnaval de les
entitats. Cal recordar que l’any passat, per primera vegada, les entitats que van gestionar les
barres van pagar 12.000 euros i aquest any s’haurà de pagar la mateixa quantitat o si es
paga menys, pregunta per què s’ha pres aquesta decisió.
02.- Alguns veïns de Sta. Margarida també els han fet arribar que a la bocana de Santa
Margarida s’ha de fer un drenatge, perquè amb l’entrada de vaixells la falta de drenatge fa
que els vaixells quedin enganxats. Vol mirar si l’Ajuntament farà alguna cosa, si avançarà els
diners per fer el drenatge o això és competència d’una altra administració.
03.- De l’àrea de Joventut han vist que les despeses diverses en el pressupost d’aquest
2013 són 40.000 €. El càrrec de confiança ronda entre els 25.000 i 35.000 € i el sou de la
regidora són 2.445 € multiplicats per 12 mesos que fan un total de 29.344 €.
Pregunta com és que gestionar 40.000 €, té un cost de 60.000 €. Pregunta si no seria millor
treure aquest càrrec de confiança i aquests 30.000 € posar-los a despeses diverses, a
Joventut, per poder dinamitzar més els joves i buscar altres alternatives, degut a la situació
que estan patint els joves per la crisi.
04.- Pregunta quin cost té la vorera que s’ha fet aquí davant de l’Ajuntament. En el passat
ple no ho sabien i pregunta si s’ha pogut mirar. Pregunta si ja en saben alguna cosa.
05.- A la plaça Frederic Rahola s’han fet modificacions pel tema de seguretat de Carnaval.
Pregunta si amb aquestes modificacions tindran algun pla de autoprotecció per als dies de
Carnaval.

Sr. Francisco Martinez.- Vol fer dues preguntes:
01.- Diu que en el ple passat va preguntar sobre un pla director de jardineria que es va
demanar durant del mandat de la senyora Magda Casamitjana com a alcaldessa. En el ple
del mes passat se li va contestar que no se sabia res i que ho mirarien. Dit això, diu que de
cop i volta hi ha un altre pla director de data febrer del 2012 del que ningú no sabia
absolutament res, sembla ser que ni tant sols l’alcalde, fins que s’han talat els arbres del
voltant de la Ciutadella.
Sabent que l’actual Equip de Govern va començar a governar a mitjans del mes de juny del
2011, li agradaria saber quan van demanar aquest segon pla director, quin número
d’expedient té aquesta comanda i des de quina àrea es va demanar, atès que el regidor de
Medi Ambient no sap absolutament res. Pregunta quin cost ha tingut tot això.
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02.- Per fer les rotondes del poble s’ha demanat un encàrrec a una altra persona que no és
la mateixa que ha fet el suposat pla director de jardineria de Roses. Vol saber si això ha
suposat un altre cost i, per què això no estava contemplat en el suposat pla director de
jardineria de Roses.
Com és que des del febrer de 2012, l’Ajuntament no ha presentat aquest pla director enlloc.
Pregunta si amb un any no ha tingut temps de presentar-ho. Pregunta què ha passat, si
tenen pensat de presentar-ho en algun moment.
04.- Pregunta quin cost ha tingut la salvatjada de tala d’arbres de l’entorn de la Ciutadella.
05.- Per a la tala d’arbres, pregunta quins permissos s’han demanat, a qui s’han demanat i
quan s’han demanat.
06.- Atès que cadascú de l’Equip de Govern que ha sortit als mitjans de comunicació ha dit
una cosa diferent sobre la tala d’arbres, li agradaria saber quants arbres estaven malalts,
quants estaven morts i el nombre total d’arbres que s’han talat.
07.- Vol saber si encara s’han de talar més arbres.
08.- Pregunta què s’ha fet dels arbres talats, perquè per a informació de l’alcalde, fins i tot ha
vingut alguna persona de Figueres a emportar-se la llenya.
09.- Ja no preguntarà més per les famoses obres del Vial Nord. Aquesta qüestió la deixa per
al ple del mes que ve.
Sra. Francisca Guijarro.- Fa les preguntes següents:
01.- Aprofitant que el regidor de Promoció Econòmica avui sí que ha vingut al Ple, li recorda
que acumula preguntes que ella li ha formulat i són en relació a la seva feina i a la seva
tasca i li agradaria que es decidís a contestar.
02.- Manifesta que han vist els tríptics que fan referència a la promoció turística de Carnaval,
han vist que estan en castellà, en francès i en català. Troben a faltar que estiguin en anglès i
en alemany, sobretot tenint en compte la gran tirada que Soligen havia de suposar com a
incidència tan significativa i que va suposar una despesa de les arques municipals
considerable. A més, també ha vist que la web tampoc està en alemany. No sap si seria
possible de corregir-lo o aprofitar també per fer-ho.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
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01.- Diu que en el passeig de Santa Margarida s’han tret els lavabos que hi havia deixant al
descobert els tubs de les clavegueres amb el risc d’insalubritat que això comporta, de rates,
etc. Fa molt temps que està així i voldrien saber si es pot posar remei.
Aclareix a l’alcalde que és on hi havia els lavabos a l’estiu, en el passeig de Santa
Margarida, a l’alçada del Marítim. Hi ha uns lavabos allà i hi ha uns tubs que es veuen.
Pregunta si es poden tapar o si es pot fer actuació.
02.- També voldria que s’expliqués al poble de Roses el per què de la tala d’arbres que s’ha
efectuat al voltant de la Ciutadella. Pregunta quin ha estat el motiu pel qual s’han talat més
d’una dotzena de pins del mas oliva.
03.- Pregunta per què es pinten de color blanc les fustes de separació de la brossa que hi ha
a la rotonda de la Sarfa, que molts veïns no ho han vist gens encertat. Vol saber per què
s’ha pintat aquella fusta de separació.
04.- Pregunta per què es fan dues representacions de teatre familiar en un mateix cap de
setmana. Es fa “Clinc” de Pep Bou i el Pinocho d’Optimist., el dissabte 4 de maig i el 5 de
maig. Es pregunten si no hi ha més dies en tot l’any per celebrar l’aniversari de la biblioteca.
A la biblioteca, el dia 4 de maig fan un espectacle i Optimist fa el “Pinocho” el dia 5 de maig.
Pregunta si no es podria haver fet una altra data.
05.- Ha constatat que l’opinió de la gent de Roses en relació a la instal·lació del brollador al
final d’un dels espigons és molt variada. Es demana una consulta per tal de saber què en
pensa el poble d’instal·lar aquest artefacte en un lloc tan emblemàtic i demana si es podria
respectar la voluntat de molts rosincs i que aquesta consulta es tiri endavant.
06.- Durant la legislatura passada, una de les actuacions endegades fou la preservació del
Castrum Visigòtic del Puig Rom, el gran oblidat dels monuments del ric patrimoni històric
rosinc. L’anterior Equip de Govern va sol·licitar l’ajut de la Diputació de Girona dins del pla
de monuments per la campanya 2011. El 17 de maig del 2011 la Junta de Govern de la
Diputació els va atorgar una subvenció de 15.000 € per la consolidació, ordenació i
senyalització del Castrum del Puig Rom.
Durant el ple municipal del mes d’abril del 2012, el senyor Danés com a resposta a una
pregunta seva, va respondre que la Diputació havia aprovat el termini. Pregunta si ha fet
alguna cosa al respecte amb aquesta subvenció. Pregunta si és possible que aquesta
subvenció s’hagi perdut definitivament i a més no es pugui accedir a més subvencions del
pla de monuments de la Diputació de Girona fins el 2014.
07.- Diu que l’AE Roses va haver de netejar la plaça Frederic Rahola després de la festa de
Cap d’Any, entenen que no era feina seva. Pregunta per què l’empresa que lloga
l’Ajuntament no es va fer càrrec de la neteja.
08.- Roses, com a municipi que pertany a l’Associació de Municipis per la Independència,
creuen que encara s’hauria d’implicar una mica més amb el procés de sobirania de
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Catalunya que estan vivint i demanen si es podria posar una estelada a la primera rotonda
que hi ha a l’entrada de Roses igual que han fet a altres poblacions veïnes.
09.- Entenen que arran de les últimes actuacions a Roses no se’ls ha informat ni explicat res
fins que estava tot fet. Si bé és veritat que l’Equip de Govern ha de governar i actuar, també
és veritat que els grups de l’oposició, per la gent que representen, demanen que se’ls tinguin
més en compte a l’hora de prendre decisions importants per al poble. Aquesta queixa ve
motivada, més aviat, per les actuacions que s’han fet com ara la tala d’arbres de la
Ciutadella, el brollador, etc.
10.- Demana, ara que s’ha acabat el 2012 si l’Ajuntament podria fer públic tot el que els
regidors, càrrecs de confiança i executives de les empreses municipals han cobrat durant el
passat exercici.
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Fa les següents intervencions:
01.- Diu que voldria recolzar la demanda que ha fet la senyora Imma Carrion en relació a la
il·luminació i la vorera de l’institut Illa de Rodes. És un prec que ja va efectuar fa força mesos
en un ple i que encara no s’ha resolt. Recolza l’interès perquè es faci.
02.- Saben que la demanda de requeriment de menjar per part de moltes famílies rosinques
ha augmentat moltíssim darrerament. Segons les dades que la Creu Roja els han donat, han
passat en pocs mesos de 35 a 450 famílies. Pregunta si s’ha fet alguna actuació o aportació
extraordinària per tal d’ajudar a les entitats socials per poder satisfer les necessitats de tota
aquesta gent.
03.- S’adreça al senyor Danés per tal de comentar que fa uns mesos va comunicar que
estaven buscant un local per unificar el repartiment d’aquest material. Pregunta com ho
tenen. Si ja hi ha local.
04.- Quant als parcs de salut, diu que continuen estant al mateix lloc. Saben que la valoració
no és bona, de l’ús que se’n fa, sobretot i molt especialment el que hi ha a la Gran Via.
Pregunta si faran algun canvi o tenen prevista alguna cosa.

RESPOSTA ALS REGIDORS DE L’OPOSICIÓ
Sr. Josep Ma. Masblanch.- A petició de l’alcalde passa a respondre la pregunta en relació a
la vorera de l’institut Illa de Rodes.
Diu que és una qüestió que estan mirant. Concretament, com poden posar els fanals, si per
la vorera o per dins de l’institut. Està en estudi i a punt d’executar-se.
Marc Danés.- Respon les preguntes relacionades amb
durades i la programació.

l’exposició de fotografies, les
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En relació a l’exposició de fotografies, ha escoltat que li preguntaven per què durava quatre
mesos i a la qualcosa respon que ha estat així per diversos motius. Un dels motius és que
han de reduir la despesa i, per tant, una manera de reduir les exposicions mantenint la
qualitat és fer-les per un període de temps una mica més ampli. D’altra banda és, perquè en
aquesta exposició han tingut classes d’algunes escoles de Roses que els han anat a visitar i
una altra podria ser que, com que quedava una mica a caball entre el 2012 i el 2013 i
aprofitant que a l’època de Nadal ve gent, van creure oportú que unes fotografies que
explicaven un producte important del nostre municipi que és la part submarina, també era
interessant que la poguessin veure.
En aquests moments, avui mateix s’ha fet una inauguració a l’hora que el regidor i l’alcalde
presentaven la programació de Carnaval, una exposició que no s’havia fet els darrers anys.
No s’havia donat rellevància al Carnaval fent una exposició i han cregut oportú que la gent
que ens vingui a visitar aquests dies sàpiga també quin és el Carnaval que fem i pugui veure
també els dels darrers anys.
Aquesta exposició estarà un mes fins el 3 de març si no recorda malament i si el 15 de març
inaugurem una altra exposició, en el seu moment ja en faran la publicitat oportuna, i
segurament també serà de llarga durada en el temps, perquè entenen que el mes de març hi
ha la gent que els visita i si la poden tenir fins a principi d’estiu, també és interessant que la
gent que ve de fora la puguin gaudir i veure les coses interessants que fan a Roses.

Alcalde.- S’adreça a la senyora Imma Carrion informant-la que ha demanat a l’ordenança
municipal que vagi a buscar l’encàrrec de l’estudi sobre usos i actuacions a l’espai de la
Ciutadella i ho llegirà quan els hi hagi baixat.
Sr. Joan M. Fernandez.- Respon les preguntes relacionades amb el Carnaval.
−

L’any passat, en relació a les barres de Carnaval, recorda que van haver de pagar i es
van produir una sèrie d’històries que tothom coneix i aquest any no passarà. Aquest any
van fer unes reunions juntament amb gent del poble per mirar de regularitzar una mica
tot el tema de barres de Carnaval i barres en general, no solament de Carnaval.
Aquest any hi haurà un concurs per les barres, tant de la plaça Frederic Rahola com les
de d’alt i, en principi, no hauran de pagar com va passar l’any passat. Estan intentant de
fer una cosa equitativa, que es portin bé entre ells i siguin més amics i que tot vagi bé.

Alcalde.- Diu que la pregunta sobre el dragat de la bocana és un tema recurrent, que
periòdicament apareix i, lògicament, el dragat no correspon a l’Ajuntament, sinó que la
gestió està feta i Ports de la Generalitat de Catalunya sap que ha de fer aquesta tasca.
−

Ha fet una pregunta, que no és pregunta, perquè és un discurs retòric en el que no vol
entrar i en relació al cost de la vorera d’aquí davant de l’Ajuntament demana que el
senyor Masblanch respongui al senyor Carles Ferrer que diu que el cost de la licitació va
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ser de 32.000 € i es va adjudicar per 23.000 € que és el que ha costat la vorera de
l’Ajuntament.
−

L’alcalde segueix explicant que a la plaça Frederic Rahola s’han fet les modificacions
que s’han cregut oportunes per garantir amb escreix una evacuació ràpida i el projecte
d’autoprotecció

Sr. Juan M. Fernandez.- Passa a respondre la pregunta relacionada amb l’autoprotecció a la
plaça Frederic Rahola.
−

Respon que el pla d’autoprotecció de la plaça Frederic Rahola entra dintre de tot el pla
d’autoprotecció que hi ha per a tot el Carnaval. Està inclòs a dintre.

Alcalde.- En relació al vial nord diu al Sr. Fracesc Martinez que estava esperant que ho
esmentés, així que encara que no ha fet la pregunta, però per al·lusions, li sembla que algú
pot respondre.
Sra. Sílvia Ripoll.- Informa que, la setmana passada, a la mesa de contractació hi havia la
proposta sobre la taula per l’adjudicació del vial nord. Definitivament hi ha una empresa que
ja ha treballat també altres vegades per l’Ajuntament, ha fet alguna altra obra d’aquí Roses i,
en principi, començaran d’aquí a un mes.
Alcalde.- Diu que passaran a respondre les preguntes de la senyora Francisca Guijarro i
demana que el senyor Ambrosio Martinez respongui les preguntes pendents, tot i que no
sap si el regidor de Festes comptava de fer-ho avui mateix.
Sr. Ambrosio Martinez.- Fa ús de la paraula a petició de l’alcalde
−

Diu que respondrà a la senyora Francisca Guijarro sempre que li pregunti i no sap si
alguna vegada per descuit o per algun altre motiu no l’ha contestada, però pel que va
veure de l’últim ple, la senyora Guijarro va preguntar sobre el mercat de la fira de Nadal i
també si les parades eren de fora o d’aquí.
Respon aquesta pregunta i demana a la regidora socialista que si li és possible que li
passi les preguntes per escrit, si veu que hi ha preguntes acumulades que encara no ha
contestat. D’aquesta manera les contestarà totes sense cap problema.
Tot seguit, respon la pregunta relacionada amb la fira de Nadal i que volia saber si els
paradistes eren d’aquí o són de fora, explica que els paradistes són pràcticament els
mateixos que hi ha hagut els últims sis anys. Després hi ha una associació que
s’encarrega de muntar-la i de portar-les endavant.
Hi ha un programa per les fires de cada any i són ells els que s’encarreguen de tirar-les
endavant.
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El regidor de Promoció Econòmica torna a demanar a la senyora Francisca Guijarro que
li passi les preguntes per escrit que encara són pendents de contestar i el regidor les
contestarà totes.
Sra. Montserrat Mindan.- Respon una pregunta que ha quedat pendent relacionada amb el
Carnaval.
−

Explica que a Roses tenim festa divendres i dilluns, però fora no és festiu. Acostumem a
mirar molt quan coincideix amb la setmana blanca i quan no coincideix amb la setmana
blanca, però si poden tenir algun tipus de públic que els vingui a veure és el francès. Mal
anirà l’alemany, l’holandès ni cap altre tipus de turista que pugui venir per passar aquí un
cap de setmana de Carnaval, perquè, a més, aquest any no coincideix amb la setmana
blanca.
Recollint el guant de la fina ironia de la senyora Guijarro li respon que fa trenta anys ja
treballava a l’oficina de turisme i ja ho tenien tot en alemany. Malauradament han perdut
el turisme alemany. Per tant, és molt perillós fer campanya només per un tipus de
turisme i, en aquest cas, depenen del turisme francès en un 65%. Per tant, consideren
que qualsevol altra campanya sigui amb el turisme alemany o de qualsevol altre tipus
haurà de ser benvinguda i tant de bo recuperéssim un tant per cent important d’aquest
turisme alemany.
La regidora Montse Mindan diu que per ser clars i transparents cal explicar que, de
vegades, en xifres ens espantem moltíssim del que ens hem gastat amb una bona
campanya de promoció i no tenim en compte el què ens gastem en el poble, que encara
que a tots ens agrada i a tots ens va bé, però s’ha de saber. Només per Carnaval, de
promoció i publicitat hi ha una despesa -i no perquè s’hagi fet ara- que ja ve d’anys,
entre 11.000 i 12.000 € i el cost de la festa de Carnaval és de 127.000 €.

Alcalde.- Demana al senyor Carlos López que respongui les preguntes del senyor Francesc
Giner en relació a la urbanització Santa Margarida.
−

En relació a les clavegueres, respon que si que hi ha unes petites actuacions encara
pendents d’adequar. Agafa nota i ho passaran com un encàrrec al GIE (Gestió
d’Incidències i Encàrrecs) i, en principi, en menys d’una setmana espera tenir-ho
solucionat.

Sr. Marc Danés.- Respon la qüestió de les actuacions que coincideixen amb l’aniversari de
la biblioteca.
−

Diu que és cert, que el primer cap de setmana de maig que coincidiran les
representacions que fa el Grup Optimist cada primer diumenge de mes, amb una
celebració que passa un cop cada deu anys, que és el desè aniversari de la inauguració
de la biblioteca pública de Roses i després de sospesar-ho moltes vegades van creure
oportú que era important de mantenir –igual que quan un fa anys que intenta celebrarho aquell mateix dia- quan es celebrin anys de la inauguració de la biblioteca es vol
celebrar aquell mateix cap de setmana.
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No ha estat molt fàcil portar un espectacle com “Clinc” de la companyia d’En Pep Bou.
Aquest any tenen problemes, perquè no hi ha moltes companyies que vagin sortint de
Barcelona i, per tant, l’únic cap de setmana que varen poder acordar amb aquesta
companyia era precisament el dia 4 de maig. Per tant, hi havia l'opció de fer-ho el dia 4
de maig o de no fer-ho i van creure oportú, des de l’àrea, que un espectacle d’aquestes
característiques molt lligat al teatre familiar de pares i nens petits gaudint d’aquest acte,
lligar-lo amb l’aniversari de la biblioteca. Havia de ser aquest dia.
Intenten sempre que els espectacles siguin el tercer diumenge de mes o a finals de mes,
perquè no afectin a altres entitats com pot ser Optimist i tampoc afecti altres entitats com
pot ser el primer divendres de mes que és Viumúsika, però un cop cada “x” mesos pot
succeir que coincidim i, en aquest cas, ha estat aquest.

Alcalde.- Respon en relació a la instal.lació del brollador.
−

Sobre una consulta en relació a la instal·lació del brollador diu que en parlaran quan
tinguin un projecte una mica definit. És una qüestió de la que han començat a parlar
quan era un projecte de projecte. Hi estan treballant, no saben el sistema, no saben si
és d’aquesta manera o de l’altra, però, en tot cas, també vol dir que és una partida o és
una actuació molt petita i no poden arribar a consultar-ho tot.
Per l’experiència que han tingut d’ara i dels últims anys, moltes coses que s’han fet que
després tothom celebra i agraeix, potser, no s’haurien fet si s’hagués fet la consulta.
Puntualitza que el Grup Municipal de Convergència i Unió ja a l’any 1998 varen fer una
consulta important, la més important que s’ha fet a Roses, sobre un tema transcendental
com era el port esportiu. Estan en aquesta línia i faran el que convingui en el seu
moment, però primer han de tenir tots els elements. Per tant, és una pena que se n’hagi
començat a parlar tant i tant abans que toqués.
Aleshores encara no està definit el sistema, si serà sobre l’espigó, pot ser que sigui
flotant, tot i que al final segur que no, perquè quedaria massa lluny. Per tant, esperen
tenir coses més concretes per poder-ne parlar.

Marc Danés.- Informa de la subvenció orientada al Castrum Visigòtic.
−

Informa que a l’any 2011, a les jornades de patrimoni, governant ja l’actual Equip de
Govern, van donar com a exemple d’anar a visitar el Castrum Visigòtic. Per tant, li han
donat importància i li volen donar bé. En aquests moments han hagut de redactar un
petit projecte per reordenar tota aquella zona del Castrum que no teníem i és veritat que
va ser el mes de desembre que van tenir una reunió amb el diputat de Cultura, senyor
Piñeiro, al qual, entre altres coses, li van demanar la participació de la Diputació, perquè
van poder parlar amb ell. Veient la importància del patrimoni cultural que té Roses, la
Diputació participarà novament en aquest pla de monuments i també van anar a buscar
subvencions per manteniment d’espais com pot ser el de la Ciutadella, que casualment
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també feia quatre anys que s’havia acabat la subvenció i que ningú es va preocupar
d’anar-la a buscar.
Sembla ser que en els pressupostos del 2013 tindran alguna partida que repercutirà en
el nostre patrimoni i vol desmentir que, com a ajuntament, estem castigats sense aquest
pla de monuments. Hi serem i feia anys que no hi érem.
Alcalde.- Afegeix més informació a l’explicació del senyor Marc Danés.
−

Explica que fa anys, l’Ajuntament va poder comprar una finca que comunica la Pujada
del Puig Rom amb la part de darrere. S’ha fet la negociació i el que convé és que la gent
no hagi de voltar per allà al darrera per aquell camí i que es perdin, sinó que puguin tenir
un mínim d’aparcament i un accés senyalitzat per anar al Castrum del Puig Rom.

−

El senyor Francesc Giner diu que l’AE ROSES van netejar, però van estar tots reunits
dissabte i no es varen queixar i tot seguit dóna la paraula al regidor de Festes.

Sr. Joan M. Fernandez.- Comenta la queixa de l’AE Roses
−

Diu que segurament s’han queixat, perquè fins ara no havien pagat mai la neteja de les
quines ni de cap altre acte. El regidor recorda que la barra de Cap d’Any la va fer
l’Associació Tramuntanets, que hi havia una senyora de neteja tota la nit i a aquella
senyora –pel motiu que fos- algú li va dir que marxés, tot i que havia de quedar-se tota la
nit netejant i perquè el dia següent es muntava la quina. Aquella senyora abans de
marxar havia netejat totes les taules i només faltava escombrar el terra. No hi ha més
problema que aquest.
El problema no és la nit de Cap d’Any, sinó que ara s’ha pres la determinació que quan
es fa servir un edifici municipal per qualsevol acte, la neteja l’haurà de pagar aquell que
la demana.
Posa l’exemple de les barraques que paguen escombraries i quan es fa alguna cosa a la
plaça Frederic Rahola i s’ha de fer un arròs es paguen escombraries. Tothom paga el
que embrut i és el més normal del món.
Això que passa és normal quan a una persona li cobren una cosa que mai havia pagat.
L’empipament ve d’haver de pagar escombraries quan mai s’havia pagat, però més que
escombraries, en aquest cas, més que escombraries és la neteja que mai s’havia pagat.

Alcalde.- Afegeix algunes explicacions. Insisteix que es trasllada la idea que tothom és
responsable dels seus actes i recorda aquella dita tan antiga de qui embrut, paga.
Lògicament que si es deixa una finca, unes taules o un instrument net, qui te’l torna te l’ha
de tornar net. En aquest cas va haver una descordinació perquè dins de la utilització de la
quina es varen fer càrrec de la barra l’entitat “Tramuntanets” , “Tramuntanets” no ho va
netejar i l’endemà els qui hi havia els va saber greu haver d’escombrar, però l’alcalde diu
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que ell mateix ha escombrat moltes vegades, ha ajudat en cinquanta mil coses, ha traginat
taulons i ha posat cadires. No se li cauen els anells.
Si un dia li deixen una cosa i s’ha d’escombrar, l’escombraran i ja està. No creu que sigui
una raó per parlar-ne més o fer-ho més gros del què correspon.
−

Ha dit que l’Ajuntament de Roses està adherit a l’AMI (Associació de Municipis per la
Independència) i també diu de penjar una estelada a la primera rotonda. Personalment,
no li sembla bé, tot i que ho consultarà amb els companys del govern i fins i tot amb ells,
però no li sembla bé.
Fa anys, quan no hi havia aquest fervor nacionalista, el govern nacionalista de
Convergència i Unió a l’Ajuntament de Roses va penjar una estelada molt maca al port
esportiu, en un lloc visible des de tot arreu. És una estelada que mai ha creat polèmica i
que ha suscitat moltes simpaties. A l’alcalde li agrada molt veure l’estelada, però
considera que, com a nacionalista català que és, la seva bandera és aquesta de les
quatre barres que té aquí al darrere.
En tot cas, lògicament, com que totes les coses que fan de govern, les fan des del
govern, consultarà els companys, a veure que els sembla.

−

Ha sentit que el senyor Francesc Giner, demana què han cobrat els regidors i recorda
que el mes passat també ho va demanar, a la qual cosa el senyor Giner puntualitza que
el mes passat va dir que avui ho demanaria i ho ha demanat.
L’alcalde, igual que li va dir el mes passat, li contesta que van agafar el compromís –
quan tinguessin feta la liquidació del IRPF- cadascun d’ells, el senyor Giner també i tots
els regidors que hi ha aquí, així com els que tenen càrrecs polítics i càrrecs de confiança
fora d’aquí, que els ho diguin i així també ho afegiran. L’alcalde que té un càrrec al
Congrés també explicarà què cobra.

−

Diu a la senyora Ma. Àngels Arjona que el senyor Josep Ma. Masblanch ja ha comentat
la qüestió de la il·luminació de l’institut Illa de Rodes.

Sr. Marc Danés.- A petició de l’alcalde respon la qüestió relacionada amb el repartiment
d’aliments.
−

Diu que pel que fa a la qüestió dels aliments, és cert que aquest 2012 ha augmentat
considerablement, no només el repartiment que fa Creu Roja, sinó també el repartiment
que fa Càrites i altres entitats.

En aquests moments, per desgràcia, a Roses no som una excepció. El Conseller de la
Generalitat ens diu que al voltant d’un 20% de la població de Catalunya no menja bé des de
mitjans fins a finals de mes i ens estem trobant que si les xifres que tenim de repartiment les
multipliquem per 3,5 que és el que se sol fer per unitat familiar, estem al voltant de les 3.000
persones que tenen problemes per arribar a final de mes amb un plat calent a taula. Per
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tant, és un tema greu que coordinadament amb les entitats i junt amb el banc dels aliments
intenten que cada cop arribin més aliments al municipi.
La gran recapta va ser important i va anar molt bé. Ha permès que hi hagués suficients
aliments per anar repartint. Pensa que aquest mes de febrer els arriba una altra provisió de
la Unió Europea que també els permetrà de seguir fent aquest seguiment i després respecte
al que li ha preguntat del Centre de Distribució d’Aliments, ja va dir que tenien la previsió
d’obrir aquest primer trimestre del 2013 i avui mateix han estat reunits amb Serveis Jurídics i
es confirma que a finals de març i principis d’abril podrien tenir el local en marxa.
S’ha retardat, purament, per qüestions d’organització. Varen acordar amb Càrites de Roses
una sèrie de detalls, en les quals tots hi estaven d’acord. Per motius diversos Càrites a nivell
nacional té una altra manera de funcionar i són ells els que tutelen a nivell de Catalunya tot
aquest centre de distribució d’aliments i, per tant, el que han fet al final és recuperar la
iniciativa des del propi Ajuntament i això comporta uns tràmits administratius que en lloc de
fer-ho en quinze dies, necessitem un parell o tres de mesos.
En aquests moments tenen locals, perquè el que han de fer com a administració pública és
un concurs públic i, per tant, les properes setmanes sortirà a concurs el local que per les
diferents condicions d’espai i quantitat que s’ha de pagar cada mes, etc, etc. s’emporti
aquest lloguer.
Hi estan treballant, va una mica més lent del que tenien en previsió, però també és cert que
pensava que ho farien a través d’un conveni amb Càrites i Càrites de Girona i de Catalunya
els han demanat que ells, directament, es facin responsables.
Això és així, perquè no tots els ajuntaments tenen la situació econòmica que tenim nosaltres
i, per dir-ho d’alguna manera, hi ha ajuntaments que ho passen malament i després la
càrrega els ve a ells. L’Equip de Govern ho farà així i espera i desitja que passat Setmana
Santa puguin obrir aquest servei.
Sr. Josep Ma. Masblanch.- Respon la qüestió de la tala d’arbres del mas Oliva.
−

Diu que al mas Oliva, arran de la problemàtica que va sorgir amb la pinassa es va
passar una enquesta a tots els que són al mas Oliva. Parlant de memòria, aquesta
enquesta la van contestar unes 225 persones, de les quals un 92% va estar d’acord en
treure els pins del mas Oliva i substituir-los per un altre tipus d’arbrat.
Aquesta actuació, la realitzaran a la llarga, perquè no tenen recursos per fer-ho
immediatament. L’única cosa que han fet ha estat una alineació al carrer Praga, on hi
havia cinc o sis pins. Han seguit l’alineació de l’arbrat que ja existeix al darrere del club
de tennis fins a l’encreuament i han talat uns arbres que hi havia al davant del restaurant
“Titó” perquè estaven aixecant tota una vorera i en tots aquells arbres que actuen, que
els han de tallar les arrels, els talen, perquè podrien caure amb qualsevol tramuntanada.
Alcalde.- En relació a la salvatjada de la talada d’arbres que diu el senyor Francisco
Martinez diu que és un qualificatiu amb el que no es queda curt.
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−

L’alcalde explica que l’any 1993, quan enguany es compliran 20 anys, per part de la
Generalitat de Catalunya i havent-ho redactat ells mateixos, es va redactar el pla
director de la Ciutadella de Roses. El van aprovar a Cultura, però el va redactar el
senyor Ramon Castells que era i és l’arquitecte del departament de Cultura de la
Generalitat i la senyora Aurora Martin que és Arqueòloga, que ara està jubilada i és
la cap d’arqueològia de la Generalitat de Catalunya a Girona.

−

Aquí és on la seva pregunta i tot el seguit de preguntes són absolutament
improcedents, perquè ell mateix va aprovar i el Grup Municipal Socialista va proposar
al POUM una fitxa que fa referència al pla especial de la Ciutadella i recorda que el
Grup Municipal de Convergència i Unió va votar-hi en contra i també ho va fer
Esquerra Republicana.
Mentre no s’aprovi el Pla Especial Urbanístic de la Ciutadella serà d’aplicació el pla
director aprovat el 27 de juliol del 93 pel departament de Cultura de la Generalitat.
El Pla Director amb allò que fa referència al fossar, glassis, mitja lluna i
contraguàrdies de la Ciutadella diu el següent:
Usos previstos.- En conjunt es tracta d’anar recuperant aquests àmbits exteriors per
a lleure públic on poder-hi desenvolupar activitats més relacionades amb el
funcionament d’un parc urbà.
Actuació proposada.- Quant al fossat, es planteja la seva recuperació com a espai
verd amb vegetació adequada que no tapi excessivament el conjunt de la muralla i
baluards i també es planteja l’opció de transformar-lo almenys en part en una espècie
de canal.
L’àmbit dels glacis exteriors, on es refereixen les seves preguntes tindrà un
tractament de parc urbà i zones verdes. Les mitges llunes i contraguàrdies seran
utilitzables per al mateix ús, amb recuperació del camí de ronda que es potenciarà
per permetre la connexió dels diferents àmbits. En aquest cas hi haurà predomini de
vegetació baixa i herba, per tal de no desvirtuar el caràcter d’aquelles fortificacions.
La comunicació des de l’interior de la Ciutadella amb aquest àmbit exterior es farà
per un pont que travessarà el fossat des de la porta de terra.
Vol dir que les preguntes són absolutament improcedents, perquè estan seguint allò
que el Grup Municipal Socialista va aprovar. Se senten veus de desacord i l’alcalde
diu que estan a precs i preguntes i no en un diàleg. Demana ordre al senyor
Francisco Martinez i a la senyora Magda Casamitjana, perquè els sent massa fort.
També ha sentit que el senyor Martinez li ha preguntat sobre el pla director i a
l’alcalde li sembla recordar que li va contestar que estava acabat, aprovat i entregat.
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En tot cas, dins del desenvolupament del pla director dels espais verds, lògicament,
quan afecta a la Ciutadella, el senyor Eliseu Guillamont, que va redactar aquest
apartat, perquè el pla director és el pla director i després hi ha el pla específic de
cada espai, no podia desobeir les ordres aprovades de la Generalitat de Catalunya i
aprovades pel Grup Municipal Socialista en el Ple.
Per tant, ell redacta un document que, a més a més, va fer arribar al senyor
Francisco Martinez on es parlava de la tala d’arbres. L’alcalde pregunta al senyor
Martinez i la senyora Magda Casamitjana respon que aquest document li ha arribat a
ella, a la qual cosa l’alcalde afegeix que així anem.
Objectius generals.- La millora estètica global del conjunt de la fortificació de la
Ciutadella. Elements catalogats, vegetació associada i altres elements.
Facilitar la integració del conjunt dins del paisatge urbà. Posar en valor l’element
arquitectònic com a fita visual important del municipi.
Objectius secundaris. Millorar l’estat sanitari dels arbres del recinte i el seu entorn.
Eliminar els factors de risc per a les persones, caiguda de branques, caiguda
d’arbres, etc.
Aclarir la massa arbòria per afavorir el creixement dels arbres més idonis i
emplaçaments. Eliminar els arbres d’espècies inapropiades per l’indret plantades per
actuacions ciutadanes fa anys, però sense cap criteri determinat.
Afavorir usos ciutadans compatibles amb l’estètica i funcionalitat del conjunt,
valoritzar les restes vegetals produïdes en qualsevol actuació a l’entorn de la
Ciutadella, ja sigui per a fusta, per a processos energètics o per a processos de
fabricació de substrats vegetals.
Actuacions.- Selecció acurada de cadascun dels arbres en funció del seu estat, la
seva funció i la seva vida útil futura. Posada en valor dels arbres seleccionats,
deslliurats al seu entorn immediat. Tala dels arbres malmesos, torts i amb factors de
risc elevat. Tala dels arbres d’espècies inapropiades per l’indret. Arrabassament de
les soques de tots els arbres talats i de les soques ja existents, tallades anteriorment.
Valoritzar les restes vegetals produïdes per a fusta, per a processos energètics o per
a processos de fabricació de substrats vegetals.
Tot això s’ha fet en un pla que estava previst i que ve des de l’any 1993 i que el
POUM ens hi obliga. Aleshores no és cap caprici de ningú, és una feina feta i que
tanta gent avui dia, amb mirada positiva i sense perjudicis, reconeix. Diuen que, de
veritat, no es veia la Ciutadella i ara veuen la Ciutadella.
Aleshores, les coses les han fet ben fetes i en aquest plec hi havia, un per un, una
relació de tots els arbres d’aquests espais i en aquesta relació, un per un, arbre per
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arbre –Déu ni do, la feina que porta això i els diners que vol de l’Ajuntament- deia si
cal conservar-lo, si cal tallar-lo, si cal podar-lo, etc.
Aleshores, diu que fer aquestes preguntes aquí està molt bé, és l’obligació de
l’oposició, de fer preguntes per mirar de comprometre, però també el dret de
l’Ajuntament és de respondre per aclarir les coses.
Ha fet asseveracions sobre les fustes resultants i els socs que varen quedar tallats.
No varen creure oportú posar-hi vigilància vint-i-quatre hores al dia, molta gent ho ha
aprofitat i potser va venir algú de Figueres, però potser algú de Roses també va a
buscar alguna cosa de Figueres.
Pregunten quants arbres estaven malalts i, en canvi, si ho hagués llegit ho sabria.
Està a l’informe i el cost de la salvatjada –que és la manera d’explicar-ho- ja el
miraran i ja li ho sabrà dir un altre dia.
Ha preguntat sobre les rotondes i l’alcalde explica que un pla director no especifica
rotonda per rotonda, si s’ha de posar un gerani o un roser. Demana al senyor
Francesc Martinez que escolti, perquè va bé escoltar i, de vegades, fins i tot
aprendrà.
Diu que rotonda per rotonda, el pla director no diu què hi ha. Aleshores, va haver un
senyor a qui li van fer un encàrrec del pla director i que s’està respectant. Aquest
mateix senyor va redactar aquest apartat d’aquest espai que està parlant de la
Ciutadella i posteriorment han buscat una altra persona més propera. Aquest senyor
era de la província de Barcelona i la persona que se’n cuida actualment els està fent
el mateix, a través de Rosersa, que feia aquest altre senyor per l’anterior Equip de
Govern.
L’alcalde també puntualitza que està fent la pregunta al regidor de Medi Ambient i,
pel fet de ser un arbre no vol dir que s’inclogui dins de l’àrea de Medi Ambient. L’àrea
de Medi Ambient comprèn l’espai no urbà. El regidor de Medi Ambient sap tot el que
passa per la Junta de Govern, però potser no fem com potser s’havia fet o algú
pensa que es pot fer, que és vigilar-se uns als altres. Diu que això no ho fem
nosaltres, tothom té confiança amb tothom i va fent el seu camí.
−

L’alcalde segueix responent les intervencions del Grup Municipal Socialista. En
aquest cas respon sobre la motivació. Tornen al pla director del 93, el temps passa i
ara ja farà vint anys.
La senyora Carrion ha preguntat sobre quines eren les motivacions per encarregar
un pla director. Doncs han fet aquesta consideració i el municipi de Roses actualment
té en el sector turístic la base principal de la seva economia. Això ho ha pogut llegir.
El municipi de Roses compta amb un passat històric singularment ric i que es
manifesta esplendorosament en el castell, a la Ciutadella, al Puig Rom i el Dòlmen i,
per raons de responsabilitat històrica, des de principis de l’any 90 l’Ajuntament té
cura d’aquest patrimoni fent una gestió responsable i adequada a les seves
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possibilitats, amb la finalitat d’aconseguir que el patrimoni històric tingui una
sostenibilitat econòmica i social –que vol dir que reverteixi en benefici del poble-.
L’Ajuntament ha liderat tot un seguit d’inversions en tots els monuments, comptant
segons el cas amb ajuts de la Unió Europea, de l’Estat Espanyol, de la Generalitat de
Catalunya i molt especialment de la Diputació de Girona.
L’Ajuntament de Roses considera que els treballs d’excavació i estudi dels diferents
jaciments dins i fora de la Ciutadella, com es fa a molts altres monuments de la
comarca, per exemple a Empúries, Pontós, Sant Pere de Roda, Sant Quirze de
Colera, correspon al Govern de la Generalitat o el món universitari, amb qui sempre
han col·laborat.
Que les tasques de rehabilitació i recuperació de la Ciutadella han portat a dotar el
monument d’un seguit d’instal·lacions i espais que cal posar al dia i aprofitar segons
els principis esmenats en els punts 1 i 2 de responsabilitat històrica i utilitat
socioeconòmica, cultural i històrica.
A tal fi i escoltat el govern de la vila, es fa l’encàrrec d’estudi i proposta dels següents
espais dins i fora de la Ciutadella, d’acord amb les previsions –i molt important- del
POUM i del Pla Director, redactats pel senyor Ramon Castells i la senyora Aurora
Martí, arquitecte i arqueòloga, i la petició que han fet als redactors que són l’institut
Català de Recerca del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona, millora
paisatgística i d’ús de les zones exteriors, perquè és el que ara toca. Proposta
d’actuació al conjunt de la vila medieval, que és el que toca posar en relleu.
−
−
−
−

Adequació d’itineraris de visita establerts en : antic, medieval i modern.
Adequació dels usos als edificis existents com a complement de la visita general
Proposta d’actuacions en l’espai d’activitats, concerts i espectacles.
Adequació d’espais diversos a usos complementaris destinats a obrir la
Ciutadella al gran públic, local i visitants, a fi d’integrar tot el conjunt de la vida
ciutadana en el sentit més ampli i sense més límit que el seny i la responsabilitat
que ens ha de guiar a la gestió i aprofitament d’aquest monument, bé cultural
d’interès nacional. I demanen, lògicament, una valoració econòmica i que es
programi per als exercicis 2013,2014, 2015, 2016 i 2017.

No és res més que el pla director que la Generalitat va aprovar l’any 93 en què
l’Ajuntament hi va col·laborar estretament, doncs que es posi al dia.
Aquest és el programa i això és el document que ben aviat podem ensenyar. Ha de
dir que vist el que proposen, lògicament tot s’adequa perfectament. Fins i tot és més
moderat que no pas el propi pla director dels anys 93. Aleshores, dins de la nostra
funció està de continuar revaloritzant la Ciutadella.
Vol recordar que quan es van treure tots els arbres de la façana de vora mar i es va
rebaixar tota aquella plataforma, doncs molta gent va descobrir una Ciutadella, traient
els arbres i deixant els arbres que de veritat donen valor al conjunt. Obrint vistes i
32

treballant –amb seguiment arqueològic - tot l’exterior de la Ciutadella, aconseguiran
uns espais magnífics que de veritat seran un orgull per al poble de Roses.
El que passa és que, lògicament, quan algú vol fer una obra i comença per fer les
rases, els fonaments i totes aquelles coses, aquell solar es queda molt malament i
fins i tot fa mal d’ulls, però després –de cop i volta- apareix l’obra acabada, la
remodelació feta o la plantació d’arbres acabada i a partir d’aquest moment qualsevol
persona pot entendre, perquè es feia.
Per tant, prega una mica de paciència i veuran com aquell espai va millorant.
Sílvia useros.- Respon la pregunta relacionada amb els parcs de salut.
−

Explica que es va fer una enquesta al casal dels avis i també a la gent que feia
gimnàstica a les dependènceis de l’Ajuntament. Va sortir que demanaven una nova
ubicació, però tampoc estaven gaire interessats.
Diu que això comporta una despesa important i tal com està la situació econòmica,
pensa que aquests diners si estessin, haurien d’anar adreçats al patiment de les
persones, destinats a aquestes famílies.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:32 hores, de la
qual cosa en dono fe.

L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luís Muñoz Cameo
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