
Punt 1. Aprovació de l'acte de la sessió plenària anterior. Aprovat. 

Punt 2. Informació de l'Alcaldia. Informació sobre tot el que s'ha fet a 
Roses durant aquests mesos. 

Punt 3. Donant comptes dels diferents regidors que ocuparan diverses 
àrees. 

Punt 4.APROVAR EL "PROJECTE DE CUNETA REVESTIDA A LA 
CARRETERA DE MONTJOI, TRAM DE LA TORRE DEL SASTRE FINS A 
LA RIERA DE MONTJOI"
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Entenem que la cuneta de la carretera de Montjoi és un projecte interessant, 
sobretot, per un tema de seguretat, ja que és una carretera força transitada. 
El fet que el conductor de la banda de muntanya tingui més espai per poder 
facilitar la conducció al conductor de la banda de mar, que és que té més risc 
creiem que és una bona forma de facilitar al trànsit per aquesta carretera. Per 
tant, votarem a favor de la proposta. 
VOTS A FAVOR: CDC 5 ERC 4 GDP 2 UDC 1 PP 2 C's 1 PSC 2 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 
  
Punt 5.NOMENAMENT, DURANT QUATRE ANYS, DE LA JUTGESSA 
SUBSTITUTA DEL JUTJAT DE PAU DE ROSES 
POSICIÓ D'ERC: ABSTENCIÓ 
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
El nostre grup considera que és una llàstima que només s'hagi presentat una 
sola persona en aquesta convocatòria, perquè el procés de selecció ha 
quedat molt més pobre i simplificat, sense poder comparar aptituds i 
competències per escollir a la millor persona per ocupar el lloc de substitut de 
jutge o justessa de pau. Llavors, el nostre grup no s'hi oposarà perquè 
aquesta única persona que s'ha presentat no trobem cap motiu que ens 
dugui a pensar que no és la persona idònia i no té cap impediment establert 
en l'article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, però ens abstindrem 
perquè creiem que no s'ha fet el màxim de difusió possible. Sabem que s'han 
complert els paràmetres mínims de difusió legals, peró tenint en compte les 
nombroses vies comunicatives que existeixen actualment, principalment les 
diverses xarxes socials, estem segurs que el govern podria haver fet un 
esforç extra per fer arribar aquesta oferta a molta més gent. 
VOTS A FAVOR: CDC 5 GDP 2 
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: ERC 4 UDC 1 PP 2 PSC 2 C's 1 



Punt 6. Donar comptes de l'informe emès per l'interventor municipal en 
relació a l'execució de pressupost. 
No hi ha votació. 
  
Punt 7.  PROPOSAR ELS DIES 5 I 8 DE FEBRER COM A DIES DE FESTA 
LOCAL A ROSES 
POSICIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Referent a aquest punt i com ho diu el decret del 3 d'octubre, els ajuntaments 
tenen dret a escollir dues festes de caràcter local de les 14 festes laborals 
fixades per la Conselleria d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
La proposta d'assenyalar els dies 5 i 8 de febrer del 2016 com a festes locals 
de Roses ens sembla una proposta correcta ja que coincideixen amb el 
divendres i dilluns de carnaval. 
Nosaltres conciderem "el Carnaval de Roses" com "la Festa Major d'hivern" 
del nostre municipi ja que consolida els lligams entre els nostres ciutadans 
gràcies al retrobament d'amics i famílies sense deixar de banda 'aportació 
econòmica per part de la gent que ens visita durant aquests dies. 
Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquest punt esperant veure una gran 
millora del nostre carnaval per tal que Roses torni a ser un gran referent de 
tota la comarca. 
VOTS A FAVOR: ERC 4 CDC 5 GDP 2 PP 2 C'S 1 UDC 1 PSC 2 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 
  
Punt 8 i 9.RATIFICACIÓ DEL DECRET D’EXPROPIACIÓ DE LES 
FINQUES SITUADES AL CARRER TRINITAT 29 I AL CARRER 
TARRAGONA 27-37 
POSCIÓ D’ERC: A FAVOR 
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Votarem a favor del punt perquè també creiem que el projecte és necessari 
per a la zona. Per una banda, la vorera el Carrer Tarragona a la zona de la 
Cristalleria és molt estreta i queda encaixonada entre la valla i els cotxes 
estacionats. Això dificulta el pas de persones amb mobilitat reduïda o amb 
cotxets. Per tant, creiem que és interessant poder-la ampliar. Per altra banda, 
la connexió entre els carrers Trinitat i Tarragona actualment és només a 
través d’una escala que és estreta i fosca i que dóna una imatge precària. 
Això, sumat al fet que la casa del Carrer Trinitat 29 amenaça de ruïna, també 
fa necessari que es reformi la zona per a ampliar i millorar la connexió entre 
els dos carrers. Per tant, com he dit, el nostre vot serà afirmatiu. 
VOTS A FAVOR: ERC 4 CDC 5 GDP 2 C'S 1 PP 2 PSC 2 UDC 1 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: 
  



Punt 10. VOTACIÓ SOBRE L’ APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 
POSICIÓ D’ERC: ABSTENCIÓ 
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: 
Fa tot just un mes i mig que el nostre grup forma part d’aquest consistori i no 
ha intervingut en cap part del procés de gestió del compte general 
corresponent a l’exercici 2014, en conseqüència, considerem que no podem 
votar-hi a favor. 
Dit això, creiem que com a acte de responsabilitat per part del nostre grup, si 
que hem de facilitar i permetre’n l’aprovació i per aquest motiu, ens 
abstindrem en aquesta votació. 
VOTS A FAVOR: CDC 5 GDP 2 PP 2 
VOTS EN CONTRA: 
ABSTENCIONS: ERC 4 PSC 2 UDC 1 C'S 1 
  
Punt 11. MOCIÓ DELS GRUPS DE CIU, ERC-AM I GDPR PER EXIGIR AL 
GOVERN D’ESPANYA LA PROMPTA RETIRADA DE TOTES LES RESTES 
DE LA COBERTURA DEL RADAR DISSEMINADES PER LA FALDA DE LA 
MUNTANYA DEL PENÍ, ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE ROSES I 
CADAQUÉS 
POSCIÓ D’ERC: A FAVOR (el grup municipal d'ERC és un dels presentants 
de la moció) 
VOTS A FAVOR: CDC 5 GDP 2 ERC 4 
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA: PSC 2 PP 2 C'S 1 UDC 1 
- See more at: http://locals.esquerra.cat/roses/article/27460/posicionaments-
erc-ple-de-roses-27-juliol-2015#sthash.ipFVK0ql.dpuf


