
PLE DESEMBRE 2015

APROVACIÓ DEL CONVENI DE SERVEIS SOCIALS ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE ROSES I EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
EMPORDÀ
POSICIONAMENT D’ERC: A FAVOR
EXPLICACIÓ DEL POSICIONAMENT: És necessari que els Serveis Socials 
es gestionin des del propi municipi i ara per ara la única forma que es pugui 
fer així és a través d’aquest conveni, per això votarem a favor.
VOTS A FAVOR: ERC, CDC, UdC, PP, PSOE, GDP C'S
ABSTENCIONS: 
VOTS EN CONTRA:

APROVAR DEFINITIVAMENT 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
En el ple del passat mes d’agost, el nostre grup va votar en contra d’aquest 
projecte, ja que no estava d’acord amb la seva idoneïtat. Per coherència amb 
aquella votació, avui també votarem en contra de l’aporvació definitiva.

VOTS A FAVOR: CDC, PP, C'S, UdC, GDP
ABSTENCIONS: PSOE
VOTS EN CONTRA: ERC,

PRECS I PREGUNTES ÈRIC IBÁÑEZ

L’altre dia vaig entrar a la Ciutadella a fer una volta i em vaig quedar força 
astorat al comprovar la mala conservació d’algunes de les restes. 
Especialment a la zona del Barri Hel·lenístic on es va excavar el 2011. Es 
una zona del segle III aC. i les restes dels murs s’estan esfondran i si no s’hi 
fa res, s’acabaran perdent. També a la mateixa zona del recinte, un dels dos 
forns grecs, ha quedat en bona part al descobert i això fa que la seva 
conservació també estigui en perill.
També ens agradaria saber quina valoració fa el govern de l’acció solidària 
duta terme pels Gordito’s Team.



PRECS I PREGUNTES JOAN PLANA

Hem vist amb satisfacció que per fi s’han retirat les pilones de pedra de la 
Riera Ginjolers. Hi ha previst col·locar algun altre tipus de pilones per a 
substituir-les?
Pel que fa a l’ordenança d’ocupació de via pública de la Riera, sobre la qual 
ja vàrem preguntar el ple passat, quin calendari aproximat hi ha previst per a 
la seva aprovació?
Sabem si hi ha previsió de fer arribar la fibra optica per part d'algun operador 
al municipi?

PRECS I PREGUNTES VERO MEDINA

El veïns del Mas Fumats tornen a demanar una solució al problema de la 
colònia de gats. Cal remarcar que per una banda representa un problema 
social pel que fa a la qualitat de vida de les persones (sorolls, olors...), com 
des de l’òptica de la problemàtica sanitària. Actualment les associacions no 
tenen prou recursos econòmics per a fer front a les esterilitzacions de forma 
particular per tant és l’administració qui té la responsabilitat de coordinar 
possibles solucions. Com es podrà gestionar aquesta problemàtica? Sabem 
quantes colònies en tenim en el nostre municipi? El nº de gats que n’hi han i 
el tipus de colònia que és...controlada o no? El seu estat sanitari?
En el PLE d’octubre passat vaig preguntar sobre la instal·lació d’un pipicà en 
el municipi, si l’ intenció era de fer-ho al final de la riera però els veïns no 
estaven d’acord heu pensat en buscar un altre lloc? per tal de donar solució a 
una gran majoria de ciutadans que consideren aquest tipus d’instalacions 
totalment beneficioses?
L’altre dia va sortir un article a la premsa conforme el Col·legi d’Advocats de 
Girona se suma a les accions conta l’empaitada d’ànecs del nostre municipi, 
la pregunta és si ja s’ha parlat amb les entitats que organitzen aquest tipus 
d’activitat (ànecs i correbous)? es farà finalment “la consulta” que s’havia 
plantejat? quines són les actuacions que ha anat fent el govern respecte a 
aquest tema.
Hem vist que s’ha adequat l’Avinguda Gola de l’Estany de Santa Margarida i 
s’han plantat tot de palmeres noves a les voreres. Primer ens agradaria 
saber perquè no s’han plantat arbres autòctons de la zona en comptes de 
palmeres? Per altra banda hem pogut veure que ja han caigut algunes fulles 
d’aquestes palmeres noves i hem trobat alguna mostra d’escarbat morrut pel 
terra. Creiem que s’hauria de fer una revisió i actuar en conseqüència.



PRECS I PREGUNTES GERARD TEIXIDÓ

Ens han fet arribar queixes que el parc infantil que hi ha a l’Avinguda Beas de 
Segura, a tocar del Port Esportiu, presenta algunes deficiències, sobretot pel 
que fa a la seguretat. En aquell tram de carretera els cotxes sovint circulen a 
velocitats altes i els nens que juguen al parc poden sortir corrents i que 
passés algun accident. No demano que es posin tanques com si es tractés 
d’un galliner, però si que es podrien posar cartells informatius de les edats 
dels nens que hi poden jugar, si han d’estar acompanyats per adults, algun 
cartell pels conductors perquè estiguin alerta que allà hi ha nens jugant, o 
altres coses que es puguin implantar per tal que sigui més segur.
Voldria saber si en el CAR s’estableix un projecte educatiu anual? Si les 
activitats que s’hi organitzen formen part d’un projecte global amb objectius a 
llarg termini.


