
Ple ordinari 31/08/2015 

Punt 1: 
Aprovació d'actes de sessions plenàries anteriors. 
Aprovat. 

Punt 2:  
Informació de l'Alcaldia. 

Punt 3: 
APROVAR INICIALMENT EL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA MERCANTIL COCO 22 STARTER 
TRADE, SL RELATIU AL COMPROMÍS DE FER UN ÚS EXCLUSIU 
D’HOTEL A LA FINCA SITUADA AL CARRER DE PUIG SEQUERA, 1 DE 
ROSES. 

POSICIONAMENT D’ERC: EN CONTRA 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Respecte d’aquest punt, hi ha molts assumptes que no ens acaben de 
convèncer. El primer de tots és que no ens agrada la idea d’un canvi d’ús que 
augmenti l’edificabilitat d’una finca a primera línia de mar. La costa de Roses, 
per desgràcia, ja té prou ciment i entenem que la dinàmica a seguir seria 
revertir això més que no pas augmentar-ho. Molt menys quan hi ha també 
dubtes sobre com seria el projecte que es vol construir, com per exemple 
quanta altura augmentaria la casa o com se solucionaria el problema de 
l’aparcament, ja que en aquest cas no hi ha un projecte annex com en el 
2011. En segon lloc, tenim dubtes sobre la idoneïtat de tenir encara més 
hotels en aquella zona de l’entrada de Roses. Per últim, creiem que caldria 
plantejar-se quin tipus d’ús volem donar a aquella zona en global i 
desenvolupar un pla específic per a aquelles cases que permetés dinamitzar 
la zona al mateix temps que es manté l’estructura de les cases i s’hi dóna 
valor. Per tot això, el nostre grup votarà en contra del canvi d’ús de la finca i 
de l’augment de l’edificabilitat. 

VOTS A FAVOR: CDC 5 GDP 2 PP 2 
ABSTENCIONS: PSC 2 / UDC 1 / C's 1 / PSC 2 
VOTS EN CONTRA: ERC 4 / 

Punt 4: 



SUBSCRIPCIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE ROSES, 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES, SANT PERE PESCADOR I L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTICA DE L’ESCALA PER A LA 
PROMOCIÓ CONJUNTA DE LA BADIA DE ROSES, EN EL MARC DE LA 
SEVA PERTINENÇA AL CLUB DE LES BADIES MÉS BELLES DEL MÓN. 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Col·laborar amb els municipis que ens envolten és una de les eines que ens 
ha de servir per créixer a tots plegats com a destinació turística. Dit això, 
formar part del Club de les Badies més Belles del Món junt amb la resta de 
poblacions que en formen part, és una passa en aquesta direcció i una bona 
oportunitat per donar a conèixer la nostra ciutat i el seu entorn. 
Per aquests motius el nostre grup votarà a favor en aquest punt. 

VOTS A FAVOR: Tots els grups. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 

Punt 6 i 7: 
RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA EN LA QUAL ES VA APROVAR 
L’ADDENDA AL CONVENI ADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT I ELS INTITUTS DE ROSES, PER AL 
PROJECTE APRENENT (Cap Norfeu) I PROJECTE ÈXIT (Illa de Rhodes). 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Nosaltres votarem a favor, ja que creiem que són uns projectes molt positius i 
que requereixen de continuïtat, tan l’Aprenent de l’Institut Cap Norfeu, com 
l’Èxit de l’Institut illa de Rhodes. Són projectes que atenen a la diversitat 
oferint, a alumnes de 3er i 4t d’ESO, l’oportunitat de combinar el currículum 
educatiu establert pel Departament d’Ensenyament conjuntament amb unes 
hores de treball en diverses empreses del municipi. D’aquesta manera 
s’adeqüen i personalitzen els continguts, es recupera la motivació per assolir 
l’etapa d’educació secundària i molt important, puja l’autoestima d’aquests 
alumnes que a priori semblava que no podrien obtenir la titulació i que per 
tant tindrien moltes més dificultats a l’hora d’entrar al món laboral. 
Aprofitem també, per agrair a les empreses col·laboradores i als 
professionals dels instituts que fan possible la realització d’aquests projectes 
any rere any. 



VOTS A FAVOR: Tots a favor. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 

Punt 8: 
APROVAR EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA 
MANCOMUNITAT DE CONTROL DE MOSQUITS 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Nosaltres votarem a favor d'aquesta proposta ja que considerem que és un 
assumpte intern del govern 

VOTS A FAVOR: Tots a favor. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 

Punt 9: 
APROVAR LA MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LA PLANTILLA I DE LA 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L’ANY 
2015. 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Votarem a favor d’aquest punt perquè volem que la persona en qüestió no 
perdi la feina per culpa de la privatització del servei de grua. Sabem que 
aquesta ja és una operació tancada que va tenir lloc abans de la nostra 
entrada a aquest consistori. Tot i això, volem aprofitar per deixar constància 
de la nostra més rotunda oposició a la concessió d’aquest servei. 

VOTS A FAVOR: Tots a favor. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 

Punt 10: 
DONAR COMPTES DE LA CONTRACTACIÓ D’ANTONIO MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ COM A CÀRREC DE CONFIANÇA A L’ÀREA DE CULTURA 

INTERVENCIÓ: 



Primer de tot, volem dir que en Toni Martínez ens sembla un candidat 
excel·lent per a aquesta plaça de l’àrea de cultura i, per tant, en celebrem el 
seu nomenament. 
Dit això, se'ns va dir a l’inici del mandat que es volia aplicar un innovador 
mètode de selecció per a aquesta plaça que permetés a tothom presentar-
s’hi i garantís la competència de la persona escollida. 
Ara que ja ha estat escollida, i tenint en compte que pot ser un bon exemple 
de bones pràctiques polítiques a desenvolupar d'ara endavant per a escollir 
càrrecs de confiança, ens agradaria que se'ns detallés com s'ha 
desenvolupat aquest procés de selecció, quanta gent s’hi ha presentat i 
quina valoració en fan. 

Punt 11: 
AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT 
PÚBLICA I PRIVADA DEL TREBALLADOR MUNICIPAL ANTONIO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

VOTS A FAVOR: Tots a favor. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 

Punt 12: 
APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE 
D’ORDENACIÓ DE LA ZONA VERDA DEL CASTRUM VISIGÒTIC, AL 
CARRER DE LA PUJADA AL PUIG ROM, 117-119” DE ROSES, 
D’INICIATIVA MUNICIPAL. 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT:  
Des del grup municipal d'ERC de Roses creiem fermament que el nostre 
meravellós patrimoni històric i monumental ha de ser un dels motors que 
ajudin a dinamitzar l'economia del nostre municipi i, en aquest sentit, una 
actuació d'aquestes característiques, juntament amb les recents excavacions 
arqueològiques que s'hi van dur a terme, ajudaran a posar en valor el 
jaciment del Poblat Visigòtic del Puig Rom després de molts anys en que ha 
estat pràcticament oblidat, tot i la importància històrica que té aquest espai. 
En aquest sentit, votarem a favor d'aquesta proposta. 

VOTS A FAVOR: Tots a favor. 
ABSTENCIONS: 



VOTS EN CONTRA: 

Punt 13: 
APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE 
BÀSIC I EXECUTIU DEL MIRADOR I APARCAMENT A PUNTA 
FALCONERA” DE ROSES, REDACTAT L’OCTUBRE DE 2012, PER 
L’ARQUITECTE DANIEL ABAD RIERA DE L’EMPRESA ABAD, ALTABÀS, 
ÀLVARO I RAVENTÓS, ARQUITECTES SCP, D’INICIATIVA MUNICIPAL 

POSICIONAMENT D’ERC: EN CONTRA 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Respecte a aquesta proposta l’objecció que hi tenim és un simple tema de 
necessitat. No veiem la necessitat de fer aquesta inversió en aquella zona i, 
en tot cas, creiem que hi ha inversions molt més necessàries a realitzar en 
altres zones de la vila. Per aquest motiu votarem en contra d’aquest punt. 

VOTS A FAVOR: CIU 5/ GDP 2/ PP 2/ C's 1 
ABSTENCIONS: UDC 1/ PSC 2 
VOTS EN CONTRA: ERC 4 

Punt 14: 
APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT ANOMENAT “PROJECTE DE 
RESTAURACIÓ D’UNA TORRE DE LA MURALLA MEDIEVAL DE 
ROSES”, REDACTAT EL JUNY DE 2015 PEL SERVEI DE MONUMENTS 
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, D’INICIATIVA MUNICIPAL. 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Com comentava en l'explicació del vot del punt número 12 referent al Poblat 
Visigòtic, trobem positives les accions encaminades a protegir i vetllar per la 
salvaguarda del nostre patrimoni històric. La torre que es pretén restaurar 
data del segle XIII i forma part de la muralla que protegia la vila medieval. El 
seu estat actual feia necessària una intervenció que evités possibles 
desperfectes futurs i, per aquest motiu, trobem bé el projecte de restauració i 
hi votarem a favor. 

VOTS A FAVOR: TOTS A FAVOR. 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 



Punt 15: 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CONVERGÈNCIA, DE GENT DEL POBLE I D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA-AM PER PENJAR L’ESTELADA A LES ROTONDES DE 
L’ENTRADA DEL MUNICIPI (CASETA DE L’ESTANY I CRUÏLLA DE LA 
CARRETERA DE CADAQUÉS I PALAU) 

POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR (ERC és un dels grups firmants de la 
moció) 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT 
Hi ha desenes d’exemples d’altres pobles de Catalunya que ja han pres la 
iniciativa de col·locar les estelades en punts assenyalats de la seva vila. 
Durant anys nosaltres, com molts altres rosincs, veiem amb certa enveja 
sana aquestes banderes, desitjant que algun dia les poguéssim veure a casa 
nostra. Per aquest motiu, ens fa avui especial il·lusió votar a favor d’aquest 
punt. En aquest sentit, celebrem el canvi d’opinió del govern, que durant molt 
temps va sostenir que amb la senyera del port ja n’hi havia ben bé prou i que 
també va plantejar en algun moment que potser era més adequat esperar a 
després de les eleccions del 27S. 
Que l’estelada estigui present a la nostra ciutat ens omple de joia pel 
sentiment que he descrit abans, però també pels valors que representa. 
Primer de tot, l’estelada representa un símbol d’esperança. L’esperança 
d’una gran part de catalans que no es resignen acceptar una realitat que els 
hi és adversa. Una gran part de catalans que lluiten per a poder alliberar-se 
d’un estat arcaic, ineficient, improductiu, construït des de les oligarquies i 
incapaç de modernitzar-se. La convicció de tota aquesta gent que del seu 
esforç, de la seva dedicació i de la seva lluita en pot sorgir un futur millor per 
als seus fills és un exemple dels valors que ens agradaria que tingués la 
nostra ciutat. 
En segon lloc, és un símbol d’empoderament ciutadà. És un símbol de com 
un grup de gent va decidir no inclinar-se contra aquells que els hi deien i els 
hi repetien que el seu destí no els pertany. Contra aquells que els deien que 
no eren prou bons, prou grans o no estaven prou preparats per a valer-se per 
ells mateixos i que necessitaven el braç protector (encara que a vegades 
saber) de l’estat espanyol per sobreviure en aquest món. Les diades del 
2012, 2013 i 2014 i el procés participatiu del 9N són bones mostres de com 
la gent va alçar-se sense por i amb determinació per a reclamar el que de 
dret els pertany: la seva llibertat. Quin millor exemple que aquest per explicar 
als nostres fills i als nostres joves que mai acceptin la dominació i que 
mantinguin vius els valors de lluita per la llibertat que tantes vegades ha 
marcat el caràcter del nostre poble. 
Per últim, és un símbol de compromís amb el país. El país entès com el que 
és: la seva gent. Aquesta Catalunya formada a partir de petites aportacions 
de 7.500.000 de persones, cada una d’elles amb formes diferents de veure el 



món, de relacionar-se, de parlar, d’estimar, de guanyar-se la vida, d’ajudar 
als altres… Aquest conjunt de 7.500.000 de petites aportacions, dipositades 
sobre un pòsit històric mil·lenari, és el que ha construït la Catalunya en la 
qual vivim. I l’estelada encarna els valors de compromís amb aquesta 
Catalunya i compromís també perquè sigui aquest conglomerat de milions 
d’aportacions el que actuï com a autoritat màxima a l’hora de regir el seu 
futur. 

VOTS A FAVOR: ERC 4/ CDC 5/ GDP 2 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: PSC 2/ PP 2/ C's 1/ UDC: 1 

Punt 16: 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA EN SUPORT AL CORRELLENGUA 2015 a la qual s’hi 
afegeixen CDC, Gent del Poble i UMC, en suport al correllengua 2015. 

POSICIONAMENT D'ERC: A favor (ERC és el grup impulsor de la moció) 

EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Presentem aquesta moció per tal que l’Ajuntament doni suport al moviment 
Correllengua 2015, de manera que si hi ha entitats del municipi o inclús es 
formalitzés una Associació per la llengua catalana a Roses (actualment a l’Alt 
Empordà només n’hi ha a Figueres) i volguessin organitzar activitats rebin el 
suport necessari per poder-les organitzar. Amb aquesta moció també 
demostrem una voluntat política de col·laboració i treball per a la defensa i 
preservació de la llengua catalana. 
Aprofitem per animar a totes aquelles persones i entitats a organitzar alguna 
activitat, en motiu de la diada de l’11 de setembre, per Nadal, Sant Jordi o 
altres dates destacades, que a més enguany el personatge reconegut és 
Ovidi Montllor. 

VOTS A FAVOR: ERC 4/ CDC 5/ GDP 2/ UDC 1 
VOTS EN CONTRA: PP 2/ 
ABSTENCIONS: PSC 2/ C's 1 

Punt 17: 
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA a la qual s’hi afegeixen CDC, PARTIT 
SOCIALISTA CP i CIUTADANS, contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia i la 
Transfòbia. 

POSICIONAMENT D'ERC: A favor (ERC és el grup impulsor de la moció) 



EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Bé, aquesta és la moció que presentem i a la qual convidem a tots els grups 
a votar a favor per tal de demostrar que l’Ajuntament de Roses és tolerant i 
respectuós amb totes les condicions i expressions sexuals que puguin existir. 
A més, des d’ERC creiem en el model de Ciutat Educadora, on tota la ciutat 
en la seva globalitat té la responsabilitat d’educar i de transmetre missatges 
positius cap a tots els seus habitants. Recordem que una Ciutat Educadora 
és una ciutat inclusiva, on hi tenen cabuda totes les persones per igual, 
sense fer diferències per raça, religió, cultura, sexe o condició sexual. 
Amb tot això, convidem una vegada més a tots els grups a votar a favor i així 
poder demostrar que som una ciutat moderna, progressista i respectuosa 
amb el col·lectiu LGTB. 

VOTS A FAVOR: ERC 4/ CDC 5/ GDP 2/ PSC 2/ C's 1 
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: PP 2/ UDC 1 

PRECS I PREGUNTES JOAN PLANA 
Primer de tot, per no perdre el costum, un tema sobre la nova Riera 
Ginjolers. Ja sé que ens van dir que l’obra no estava acabada i que fins que 
no ho fos no es podien emprendre determinades mesures. No obstant això, 
si el mes passat hagués tingut possibilitat de rèplica, hauria dit que entenc 
que hi ha temes bàsics de seguretat que entenc que cal que l’Ajuntament 
corregeixi de forma immediata de cara a impedir que algú prengui mal. En 
aquest sentit, celebrem, per exemple, la instal·lació dels adhesius a les 
pilones dels aparcaments. En aquest cas, tenim un altre tema de seguretat 
que entenem que també hauria de ser revisat. En concret em refereixo a les 
llambordes col·locades en diferents espais de la Riera amb terra entremig 
d’elles perquè s’aguantin. La terra en qüestió ha anat marxant i han quedat 
uns forats entre les diferents llambordes que provoquen entrebancs als 
vianants i dificultats per a passar-hi en cadira de rodes o amb cotxet. Creiem 
que seria també convenient prendre alguna actuació al respecte. 
En segon lloc, revisant un dels expedients del ple passat, ens ha sorgit un 
petit dubte. En concret ens referim al punt d’expropiació de la finca del 
senyor de carrer Tarragona. Com ja vàrem dir en el ple passat, el projecte 
ens sembla interessant i beneficiós i, per tant, ens reafirmem en el vot 
positiu. Però tenim un parell de preguntes més a fer sobre aquest tema: la 
primera és (perquè no ens va quedar del tot clar) si el fet de considerar que 
no s’han de pagar interessos de demora respon a una interpretació jurídica 
que fa l’Ajuntament del conveni o si en algun moment el senyor Inglès o 
algun representant seu va fer explicita la voluntat de renunciar a cobrar-los. 
La segona pregunta és que el conveni firmat el 2011 donava quatre anys a 
l’ajuntament per a fer una permuta de terrenys i, en cas de no fer-se efectiva, 



l’obligava a paga la quantitat que es va acabar pagant. La pregunta és si 
durant els 4 anys que han passat des del 2011 el govern ha pres alguna 
acció per tal de fer efectiva la permuta en qüestió. En cas de no ser així (i, 
per tant, quedés clar que no hi havia voluntat política de fer-la) perquè es va 
esperar a acabar el termini del conveni per a fer efectiu el pagament, 
generant així la possibilitat, com a acabat passant, que sorgís un conflicte pel 
tema del pagament dels interessos per aquests quatre anys. 
Voldríem demanar també quan hi ha previst iniciar els tràmits de reforma del 
ROM que es va anunciar en el ple extraordinari del mes de juliol. 
Un tema totalment diferent, hi ha hagut veïns del Mas Oliva, especialment 
gent gran, que s’han queixat de la falta de bancs per aquella zona. Tenint en 
compte que, sens dubte, el Mas Oliva és una de les zones de Roses que 
més necessitats d’inversions té, creiem que fóra convenient atendre 
demandes d’aquest estil, que no suposen un enorme cost per l’ajuntament, 
per tal d’anar millorant, de mica en mica, les condicions de vida en aquella 
zona. 
Hem rebut també demandes perquè es millori l’enllumenat públic al carrer 
Puig Rom 
Per últim, volem traslladar també una queixa dels veïns del carrer 
Cosconilles, que ens han fet arribar que els cotxes que estacionen en aquell 
carrer a vegades ho fan just a davant de l’entrada de casa seva, cosa que 
alguna vegada els ha arribat a impedir materialment sortir de casa. 

PRECS I PREGUNTES ÈRIC IBÁÑEZ 
- Ens han arribat queixes de diferents comerciants referents a les 
falsificacions que es venen en moltes de les botigues del nostre municipi. 
Quines actuacions es fan al respecte? 
- Ens agradaria saber la valoració que fa el govern de la temporada turística 
a aquestes alçades i, relacionat amb això, quin tipus d'enquestes es fa a la 
gent que ens visita per conèixer les seves opinions. Creiem que saber el que 
pensen els nostres visitants és bàsic per poder millorar els serveis que 
oferim. 
- Fa tres setmanes es va inaugurar una exposició d'escultures a Ca l'Anita. 
Aprofitant aquest fet, s'ha pensat ja quin ús se li donarà a aquest equipament 
completament infrautilitzat a banda de fer exposicions? 
- Aquest serà el tercer cop que formulo la mateixa pregunta i en les anteriors 
ocasions o bé no se'm va contestar o bé, la resposta no va ser prou 
entenedora. Quin és el motiu pel qual el Patrimoni Cultural Immoble ha 
passat a gestionar-se des de l'àrea d'urbanisme i no des de la de cultura, 
com creiem que dicta la lògica? 

PRECS I PREGUNTES VERO MEDINA 



* Des d'ERC de Roses volem saber com valoreu la imatge que està donant 
de la nostra vila vers al món pel tema de l'empaitada d'ànecs de la Festa 
Major d'aquest any (pregunta) 
* Ens agradaria saber la data prevista per a fer la consulta popular respecte a 
la celebració o no del correbous i l'empaitada d'ànecs durant la nostra Festa 
Major (pregunta) 
* Així mateix volem saber si es realitzarà amb urnes o a través d'enquestes 
com fins ara (pregunta) 
I m'agradaria remarcar que tot i que el nostre posicionament de cara a 
aquestes dues activitats tradicionals del nostre municipi es en contra, ERC 
de Roses donarà suport al que digui la majoria dels ciutadans de la nostra 
vila 
* Volem saber si s'ha pagat algun tipus de multa per l'empaitada d'ànecs 
(pregunta) 
* Hem parlat amb les colles de carnaval i consideren que els grups musicals 
que van dinamitzar les nits de barraques durant la nostra Festa Major no van 
assolir l' objectiu principal que és atreure la quantitat més gran de gent per 
obtenir bons beneficis. 
Tot i que aquest any només van pagar les escombraries, ells consideren més 
profitós pagar el que s'hagi de pagar però poder gaudir de grups de música 
més divertits i atractius per a la gent (prec) 
Des d'ERC Roses considerem que cal fomentar la participació de les entitats 
que són el veritable motor perquè aquestes festes siguin realment un èxit tant 
en l'àmbit local com per a promocionar Roses a nivell estranger 
Durant les nits de Barraques, per què no s'inclouen campanyes d'educació 
ambiental? com poden ser: 
- la prevenció de residus o reciclatge 
- gots reciclables 
- evitar "el botellón" que fan els joves a la zona entre l'escenari i els lavabos 
- posar més escombraries en aquesta zona 
Una ciutat sostenible és aquella que sap fusionar de manera coherent i 
equilibrada aspectes i/o recursos econòmics, materials, humans, socials i 
ambientals. 
Alguns joves ens van fer arribar una queixa respecte al skate park inaugurat 
el 18 d'octubre de l'any passat. Consideren que la baixa qualitat del ciment 
utilitzat per la seva construcció ha ocasionat el següent: 
- forats i parts sueltes al terra 
- baranes per grindar mal adherides 
- rails que es dobleguen 
Tot això, signifiquant un gran risc pels joves que practiquen els esports de 
freestyle 
ERC Roses considera important poder donar una sol·lució aquest problema 
abans de plantejar-vos en la construcció del 2n skate park, proposta del 
programa electoral del grup de Convergencia de Roses 



PRECS I PREGUNTES GERARD TEIXIDÓ: 
Avui acaben els Casals municipals d’estiu. Em podríeu fer una valoració 
generals dels tres casals, tan l’esportiu, el de lleure i el jove. També volem 
saber el nombre de participants de juliol i agost, si hi ha millores a fer de 
cares a l’any vinent, o altres aspectes a destacar que considereu importants. 
M’agradaria saber quan començaran les obres tan necessàries de l’altell de 
la llar d’infants El Cavallet de mar. Realment tenen greus problemes d’espai 
d’emmagatzematge. Per altra banda, hi ha algun projecte pensat per a 
l’ampliació del despatx i el lavabo de l’equip educatiu? 
Ens agradaria saber quan es convocaran les juntes generals per escollir els 
Consells d’Administració de les empreses municipals de Rosersa, la Piscina i 
el Port. 
Com que encara no s’han convocat, després de 3 mesos de la constitució del 
nou ajuntament, volem saber si hi ha la voluntat d’allargar els Consells 
actuals per a poder aprovar els pressupostos d’enguany. 
Per últim, un tema logístic. Podríem aprofitar que disposem d’una sala de 
plens moderna i ben equipada com aquesta per utilitzar el projector i la 
pantalla en els assumptes a debatre en els que s’hagi de mostrar imatges o 
continguts visuals. D’aquesta manera, completarem la informació i ens 
encaminarem cap a un bon model de poítica més pedagògica. I a sobre, ens 
estalviarem debats que no porten a enlloc com els que vam viure en el 
passat ple, amb les fotos de les restes del radar del Pení, on els ciutadans 
encara no han pogut veure aquestes suposades fotos antagòniques que 
tenien un grup o altre.


