
 

 

 
 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ COST ESTIMAT OBSERVACIONS 

Soterrar els contenidors d’escombraries a l’alçada de la Gran Via Pau 

Casals 108-112. 
200.000 € 

 

Millorar la senyalització del camí de Ronda. 75.000 €  

Millorar la porta d’entrada i aire condicionat a Ca l’Anita. 60.000 €  

Senyalitzar les diferents rutes de senderisme de Roses, entre elles, 

les de dòlmens i menhirs. 
50.000 € 

 

Arranjar el cementiri. Pavimentar el terra perquè quan plou és 

complicat passar-hi. 
60.000 € 

 

Millorar les cadires del Teatre Municipal. 150.000 €  

Col·locació de WC a les platges de Canyelles i l’Almadrava. També 

davant del pàrquing. 
105.000 € 

 

Adquirir papereres i pipicans per a tot Roses amb bosses gratuïtes. 25.000 €  

Substituir la il·luminació de la plaça del carrer Mercè Rodoreda ja que 

dificulta el descans dels veïns. 
4.000 € 

 

Instal·lar bancs al costat de la riera, al carrer Oslo. 5.000 €  

Habilitar més ombres, especialment a les platges. Fins a 300.000 € 

Caldrà fer un estudi previ per a 

cada platja i acotar l’abast de 

l’actuació en funció del cost 

aproximat de cadascuna. 

Millorar i condicionar els parcs infantils del municipi. 250.000 €  

Millorar el projector i l’equip de so del Teatre. 50.000 €  



 

 

Arranjament del camí passarel·la que voreja la muralla ja que és un 

perill pels usuaris. Instal·lació d’una barana. 
40.000 € 

 

Habilitar un carril bici a la ciutat. 300.000 € 
S’adequarà l’abast de 

l’actuació al pressupost 

disponible. 

Nova passera a la Riera Ginjolers per travessar, a l’alçada de 

l’Acadèmia (instal·lació d'un pont que faci d’unió del C/ Oslo amb el 

camí de darrera del Centre Escolar Empordà) 

150.000 € 

 

Arranjar el carrer Francesc Macià. 270.000 €  

Arranjar les voreres dels carrers dels Grecs i Mimosa per tal que hi 

puguin passar cadires de rodes i cotxets. 
150.000 € 

 

Tancament del parc infantil que està ubicat davant l’establiment 

Hambgust per evitar que els més petits surtin a la carretera. 
10.000 € 

 

Il·luminar els passos de vianants amb faroles i sensors de persones, 

sobretot els de la Gran Via. 
25.000 € 

 

Creació d'una APP gratuïta pels habitants de Roses que permeti saber 

on hi ha aparcament lliure a prop de la teva residència. S’utilitzaria 

intel·ligència artificial i càmeres de baix cost, i el software es 

desenvoluparia a Roses. 

200.000 € 

 

Habilitar carrils bici als itineraris escolars des del centre del poble. 
 

Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte. 

Fer un carril bici bidireccional que creui el poble per la Gran Via, amb 

senyalització i protecció de l'espai adient fent que arribés fins a 

darrera de la zona del "cuc parc", on segueix el carril bici per fer altres 

rutes. 

 

Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte de 

l’actuació. 

Completar el carril bici des de la plaça de les Botxes fins al segon 

moll. 
20.000 € 

Existeixen impediments físics a 

l’alçada de l’aparcament 

davant la plaça Sant Pere i de 

la platja de la Punta que 

requereixen estudi previ. El 

més factible actualment és 

allargar-lo fins a l’alçada de la 

riera Ginjolers. 

Fer un carril bici que uneixi la urbanització de Mas Matas amb el 

pavelló d‘esports municipal, passant per l’Institut Illa de Rhodes i 

l'Institut Cap Norfeu. 

Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte de 

l’actuació. 

Fer un carril bici a l’Avinguda de la Platja, des de la Plaça de l‘Estel 

fins l´Avinguda Gola de l’Estany. 
Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte. 

Fer un carril bici a la Gran Via Pau Casals, des del Port fins a la rotonda 

del Caprabo. 
Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte. 

Posar carril bici als carrers principals de Santa Margarida que és on 

van els turistes amb bicicleta. 
Fins a 300.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat del/s tram/s a arranjar 

per concretar el cost exacte. 

Arranjar les voreres de Santa Margarida. Fins a 300.000 € 
Manca fer un estudi a fons de 

les necessitats per determinar-

ne el cost exacte. 



 

 

Guarnir de llum els carrers principals de Santa Margarida i la seva 

entrada. Sobretot per Nadal i per Reis, amb lletres i paraules 

il·luminades i en diferents idiomes. 

130.000 € 

Caldria fer un estudi més 

acurat de les necessitats, però 

amb aquest import es podrien 

il·luminar els punts més 

característics. 

Construir un museu per potenciar la llotja del peix, la història de 

Roses, el mar i els diferents tipus d’art de pesca. 
300.000 € 

Actuació subjecta a l’existència 

d’un edifici municipal on 

ubicar-lo. En cas que calgués 

construir-ne un de nou, el 

projecte sobrepassaria el 

pressupost disponible. 

Posar petites plataformes flotants a les platges per tal que els 

banyistes puguin capbussar-se a l'aigua des d'elles. 
Fins a 300.000 € 

Manca fer un estudi a fons del 

projecte per determinar-ne el 

cost exacte, que podria ser 

inferior al pressupostat. 

Canviar l’enllumenat públic de Canyelles Petites per adequar-lo a la 

normativa vigent sobre contaminació lumínica. 
100.000 € 

 

Refer les voreres i asfaltar dels carrers de Canyelles Petites. Fins a 300.000 € 

Cal un estudi general de l’estat 

de les voreres i l’asfaltat de 

Canyelles Petites. El cost 

estimat fa referència a una 

primera fase d’actuació i 

podria variar en funció de les 

necessitats detectades.  

A la rotonda de l’entrada de Roses, instal·lar-hi un sortidor d’aigua 

amb una font ben senyorial per enaltir la impressió de l’entrada de 

Roses. 

200.000 € 

 

Instal·lar més fonts al municipi i algunes que permetin beure-hi als 

més menuts. 
Fins a 300.000 € 

Manca estudi de les possibles 

ubicacions per determinar-ne 

el cost exacte, que podria ser 

inferior al pressupostat. 

Construir un tancat per gossos a la zona de la riera del Mas Mates. 80.000 €  

Ampliar la vorera del costat de la muntanya del C/Pescadors 

eliminant la zona d’aparcament de cotxes de manera que es pugui 

ampliar la zona peatonal, tot connectant millor la zona turística del 

centre del poble amb la zona comercial de l’Av. Jaume I. 

76.000 € 

 

Adequar les voreres i zones de pas del C/ Francesc Macià fins passat 

el semàfor de la Gran Via per poder-hi accedir sense perills. 
270.000 € 

 

Arranjar l'espai de la Font del Mas Oliva, on es troba un banc de pedra 

antic sota un roure molt gran, per convertir-ho en una zona de pícnic 

amb taules i bancs, netejant la vegetació i facilitant el seu accés. 

60.000 € 

 

Habilitar un vial o vorera de circulació segur per a vianants entre 

l'entrada de Mas Mates, al nivell de "El Corral" i el Càmping Bahia, amb 

un pas de vianants a la rotonda. 

125.000 € 

 

Instal·lació de bancs per poder seure davant de l’Escola Els Grecs; 

tant a la part dels grans com a la dels petits. 
3.000 € 

 

Asfaltar i il·luminar el camí que hi ha entre l'Av. de Rhode i el Mas 

Mates. 
150.000 € 

 



 

 

Posar cistelles de flors penjades a les faroles de l’enllumenat públic 

dels carrers principals de Roses i Santa Margarida, encara que siguin 

artificials. 

30.000 € 

 

Col·locar bancs a la urbanització Mas Oliva, per a que la gent pugui 

seure. 
4.000 € 

 

Proposo millorar els patis de les escoles públiques de Roses i 

sobretot els patis del Montserrat Vayreda. 
Fins a 300.000 € 

Es farà un estudi previ de 

necessitats i s’ajustarà 

l’actuació a les prioritats 

existents. L’import final podria 

ser inferior al pressupostat. 

Habilitar un parc infantil per a infants d’1 a 6 anys, on hi havia el pipi 

can de Mas Oliva. 
75.000 € 

 

Zona de pícnic al costat de les muralles amb arbres, taules, bancs, 

fonts, jocs pels nens i aparells de gimnàstica per a tothom. 
Fins a 300.000 € 

Caldrà analitzar bé quina és la 

millor ubicació, ja que la 

Ciutadella és un Bé Cultural 

d’Interès Nacional (BCIN). 

L’import final podria ser 

inferior al pressupostat. 

Crear una zona o parc infantil al municipi per a nenes i nens d’entre 7 i 

11 anys amb tobogans, elements per grimpar, tirolines, pèndols, 

cordes, estructures, etc. 

Fins a 300.000 € 

Per tal que s’ajusti al 

pressupost disponible, caldrà 

ubicar-lo en una zona ja 

urbanitzada. En funció de 

quina sigui la seva ubicació, el 

cost podria ser inferior al 

pressupostat.  

Arranjar el parc infantil que hi ha davant de l'Escola els Grecs. 100.000 € 

El pressupost inclou els 

treballs d’arranjament de 

nivells del parc infantil, i 

instal·lar gronxadors i jocs 

infantils. 

Millorar la connectivitat i fomentar la mobilitat sostenible des del Mas 

Mates fins al front marítim de Roses. Més concretament al C/Coma-

pedrosa, que connecta amb la rotonda d'entrada del Mas Mates. En 

aquesta mateixa rotonda es proposa la creació d'una zona delimitada 

per a vianants i una per a carril bici (amb voreres, pilones o similars). 

150.000 € 

No obstant, els terrenys que 

integren aquest camí són en 

part sòl urbanitzable i en part 

sectors de millora urbana, per 

tant s’haurà de fer primer 

aquest estudi. 

Instal·lar gronxadors a la Plaça de la Victòria Catalana i arranjar els 

diferents desnivells i escales. 
100.000 € 

El pressupost inclou 

l’arranjament de nivells del 

parc infantil, i instal·lar 

gronxadors i jocs infantils. 

Construir al municipi un parc multi-aventura amb circuit infantil 

d’iniciació i extrem. Amb tirolines, torres, rocòdrom, etc. 
Fins a 300.000 € 

Per tal que s’ajusti al 

pressupost disponible, caldrà 

ubicar-lo en una zona ja 

urbanitzada. En funció de 

quina sigui la seva ubicació, el 

cost podria ser inferior al 

pressupostat. 

Arranjar el C/ Canigó per poder accedir al pàrquing públic sense perill. 200.000 € 

El carrer Canigó està dins d'un 

sector de pla de millora urbana 

i no es pot urbanitzar fins que 

no es reparcel·li. 

Connectar el pavelló i la pista annexa coberta a través d’un passadís 

interior. 
100.000 € 

 



 

 

 

 PROPOSTES DESESTIMADES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

 

MOTIU PEL QUAL ES DESCARTA 

 

Cursos d’idiomes per a la policia municipal de Roses perquè tinguin un 

nivell mínim de francès i anglès. 
No és una inversió. 

Més cursos subvencionats per a gent a partir de 40 anys. No és una inversió. 

Feina activa per adults (més ofertes) o més oposicions per poder tenir 

oportunitat per treballar. 
No és una inversió. 

Netejar rieres: Ginjolers, de la Juana, la de Mas Matas i totes per on baixa 

aigua. 
No és una inversió. 

Instal·lar màquines de reciclatge a canvi de diners que es puguin instal·lar 

als supermercats del poble. 
No és competència municipal. 

Controlar la neteja de les platges i multar a qui hi deixa deixalles. No és una inversió. 

Instal·lar papereres a la Carretera del Far. 

No es considera viable tècnicament. 

L’experiència acumulada al servei demostra 

que la instal·lació de papereres fora de les 

zones més urbanes por representar l’efecte 

contrari i convertir-se un problema de neteja. 

Campanyes per eliminar o reduir els residus plàstics que es generen. 

Especialment durant el mercat del diumenge. 
No és una inversió. 

Netejar les voreres d’excrements de gos, sobretot des de l’avinguda de la 

platja fins a Santa Margarida. 
No és una inversió. 

Instal·lar minideixalleries per bateries de telèfon mòbil, cd’s, bombetes, 

etc. 

Actuació ja prevista. S’instal·laran 10 

deixalleries en diferents punts del municipi. 

Dotar el municipi de més seguretat ciutadana. No és una inversió 

Dotar les platges de socorristes des del juny fins a finals de setembre. No és una inversió i actuació ja prevista. 

Augmentar la vigilància amb més grups de policies als carrers. I sobretot, a 

partir de les 21h. 
No és una inversió. 

Regular els horaris dels bars de música i llocs d’oci pel jovent. No és una inversió. 

Crear un projecte per tal que Roses es converteixi en una ciutat important 

en termes de flors i acolliment. 
No és una inversió. 

Crear una ruta saludable. No és una inversió. 

Creació d’espais joves al centre del poble No és una inversió. 

“Seed Money” per obtenir un préstec per adquirir un gran terreny per 

construir una pista de patinatge (rodes) interior a Roses. Funcionaria 12 

mesos de l’any. Fresc a l’estiu i calent a l’hivern. Programes esportius i 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 



 

 

lúdics per totes les edats. Venda d’entrades, parades de beguda i menjar, 

lloguer de patins i taquilles pels objectes personals. Es pot gestionar des 

d’una empresa pública o privada. 

Adquisició del terreny que hi ha al costat del CAP de Roses per a una futura 

ampliació del Centre. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Crear una sala municipal permanent per a exposicions que hi pugui accedir 

tota la gent del poble amb o sense currículum. 
No és una inversió. 

Refugi per als animals perduts, trobats o abandonats 
Actuació ja prevista. L’Ajuntament disposa 

d’un conveni amb el Consell Comarcal, qui 

construirà aquest equipament a Pedret. 

Adquirir material de manteniment per als camps de gespa artificial, ja que 

s’està fent malbé massa ràpid per la poca cura que s’hi té. 
Actuació ja prevista. 

Canviar i remodelar l’espai del mercat cobert. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. Es va acordar preparar un concurs 

d'idees per tal de decidir la millor opció pel 

futur mercat (edifici del mercat, 2.000.000 € + 

urbanització, entre 400.000 i 800.000 €) 

 

Ampliar i millorar espais de la Biblioteca 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. Per ampliar la Biblioteca caldria 

adquirir la finca veïna. Es calcula un cost 

aproximat de 450.000 €. 

Construir una pista d’atletisme 
Actuació no viable tècnicament ja que 

actualment no es disposa d’un terreny on 

construir aquesta instal·lació. 

Construir un crematori. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. El cost aproximat d’ampliar el 

tanatori per construir-hi un crematori és de 

400.000 €. 

Millorar el projector i l’equip de so del Teatre. 
No és de competència municipal. Els equips 

escènics els gestiona el Departament de 

Cultura. 

Fer una campanya a les xarxes socials amb el tema “Roses, Taichifriendly” No és una inversió. 

Crear una emissora de ràdio, com per exemple xtra.fm. Abans estava a 

Castelló d’Empúries però varen trencar el contracte i ara està parada. Era 

una emissora municipal musical, amb pocs anuncis i la publicitat per la 

gent de Roses amb descomptes. 

No és una inversió. 

Traduir tot el que és de domini públic a l’anglès. No és una inversió. 

Més papereres als espais públics exteriors. 
Actuació ja prevista. El nou contracte de neteja 

ja preveu la renovació del parc de papereres. 

Buscar una alternativa a l’alarma que sona al port a les 7 i a les 16.10h. 
No és competència municipal. Aquestes 

alarmes estan subjectes a la reglamentació 

portuària. 

Instal·lar un pipican cèntric. 
Actualment ja se n’està executant un a l’olivar 

de la Gran Via de Pau Casals, 76-86. 

Més zones verdes. 

Actuació ja prevista. En els darrers mesos, 

s’han fet obres al camí de ronda, s’han 

realitzat les obres de naturalització de la Riera 

Trencada, s’ha urbanitzat el passeig carretera 

del Far, s’ha ampliat la zona esportiva amb 

pistes de petanca i s’estan acabant les obres 



 

 

del jardí del Mas de les Figueres. S’han iniciat 

els treballs de la plaça del Mas Oliva, de 

l'arranjament i ampliació del pas entre els 

carrers Tarragona i Trinitat i, en breu 

s’iniciaran les obres de la Plaça de Santa 

Margarita, Plaça de la Llotja. També tenim el 

projecte per urbanitzar la zona verda de l’Illa 

d’Ítaca (830.000€). 

Un parc amb un quiosc amb música i foodtrucks. No és competència municipal. 

Millorar el parc amb màquines per fer esport que hi ha davant de Les 

Palmeres. 

Actuació ja prevista. Existeix un encàrrec per 

arreglar els elements trencats i substituir la 

el·líptica. 

Promoure l’ús de bicicletes, oferir-ne gratuïtament (durant l’estiu). No és una inversió. 

Asfaltar les carreteres de Mas Fumats. 
Actuació ja prevista. Està prevista la reparació 

dels asfalts més danyats. 

Senyalització amb cartells en francès, castellà i català dels passos de 

vianants. Els turistes no respecten la normativa per poder cedir el pas. 

Especialment en punts negres de Roses com l’Avinguda de Rhode a 

l’alçada de plaça Catalunya, o Avinguda Gran Via a l’alçada del WinePalace. 

Actuació no viable tècnicament. La 

senyalització de passos a vianants és un codi 

universal, no està escrita en cap idioma. 

Parades de bus urbà a totes les urbanitzacions. No és una inversió. 

Prohibir la venda als manters que es troben al carril bici, al passeig marítim 

de Santa Margarita a Roses. 
No és una inversió. 

Transport gratuït per anar a l’hospital de Figueres. No és una inversió. 

Millorar la circulació de bicicletes, patinets elèctrics i motos amb limitadors 

de velocitat i sancionant. 
No és una inversió. 

Arranjar el carrer del Pare Antoni Maria Claret. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. El cost aproximat de les obres seria 

de 600.000 €. 

Facilitar les zones blaves d’aparcaments als residents del poble. No és una inversió. 

Arreglar l’entrada de Roses (del mig) entre la ceràmica fins a la rotonda. No és una inversió. 

Ampliar la rotonda i la carretera de Mas Matas. 

Actuació no viable tècnicament. Aquestes 

obres requereixen de terrenys que no són 

propietat municipal i, a més, es troben en 

sectors de planejament no desenvolupats. 

Arreglar el paviment de la carretera de darrera la Ciutadella ja que es troba 

en molt mal estat. 

Actuació ja prevista en el projecte d’asfaltats 

2019. 

Controlar el soroll dels vehicles. No és una inversió. 

Arranjar, pintar i rehabilitar el Far de Roses. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Enterrar els cables elèctrics de la urbanització Mas Fumats ja que estan 

penjats de forma anacrònica. I pel que fa les escombraries, soterrar-les tal 

com estava previst des del 2009. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Treballs d’asfaltatge del camí a partir de l’espai regulador del trànsit de 

carreteres al Mas Matas fins la ruta principal de la ciutadella 

(salvaguardant el sentit únic). 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 



 

 

Pintar passos de zebra tridimensionals al municipi, per exemple a 

Canyelles Petites. A la pàgina de la DGT s’explica l’èxit que tenen aquests 

passos en altres comunitats recentment pintats. 

No és una inversió. 

Ampliar les voreres del carrer Colom entre Francesc Macià i Carles Feliu i 

asfaltar el carrer. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Portar a terme cursos formatius per a adolescents amb discapacitat. 

 
No és una inversió. 

Implementar un Programa de Formació Inicial (PFI) per a joves que no 

estudien ni treballen i que comprengui les edats d’entre 16 i 21 anys. 
No és una inversió. 

Ampliar l’oferta de cursos a banda dels cursets d’idiomes de francès, 

anglès i alemany. És a dir, tallers a preus moderats com ara ioga, 

restauració, dibuix, tast de vins, cuina, etc. 

 

No és una inversió. 

Neteja de les voreres que estan brutes. No és una inversió. 

Actuació per evitar les males olors que desprèn el clavegueram del 

passeig, a la zona del tren turístic. 

No és competència municipal. Correspon al 

Consorci de la Costa Brava trobar solucions a 

aquest problema i realitzar les inversions 

necessàries, ja que el principal problema es 

presumeix que ve de l’estació de bombament 

de residuals de la zona, en certes èpoques i 

condicions climàtiques. 

Donar solució a les males olors que provenen de l’entrada principal de 

Santa Margarida. 

No és competència municipal. Correspon al 

Consorci de la Costa Brava. 

Netejar les voreres de Santa Margarida. 
No és una inversió. Servei ja prestat 

actualment. 

Reforçar la neteja a la urbanització de Canyelles Petites. No és una inversió. 

Marcar de forma molt més visible el carril bici del passeig pintant-lo d'un 

color diferent, o bé marcant les vores amb algun material que destaqui a 

nivell visual i de relleu. 

No és una inversió. El relleu ha causat 

problemes per a vianants en casos d’alta 

densitat, i el color correspon a una idea de 

compatibilització entre la necessitat de 

regulació amb qualitat de l’espai urbà. Aquest 

any 2019 s’ha reforçat la senyalització amb 

més pictogrames que fan més visible la zona 

reservada. 

Instal·lar un radar de sonoritat a la població per advertir i/o multar les 

motos que sobrepassen el soroll legal permès per normativa. 
No és una inversió. 

Col·locar algun element al tram comprès entre l’Hotel Ramblamar i el 

C/Jaume I per obligar als vehicles a reduir la marxa i d’aquesta manera 

evitar que agafin altes velocitats. 

No és una inversió. 

Instal·lar una tanca a l'escola Narcís Monturiol per evitar que els nens 

siguin vistos des de l'exterior. 

Actuació ja prevista. Ja està contractada la 

façana de mar. 

Instal·lar esquenes d’ase o, fins i tot, semàfors a l’Av. de Rhode per 

ordenar el trànsit i evitar accidents. 
No és una inversió. 

Crear camins segurs perquè els nens i nenes de Roses puguin anar sols a 

les escoles. 
No és una inversió. 



 

 

Posar un cartell de ‘Carrer tallat’ a l' Avinguda Santa Margarida. Sempre 

entren cotxes per accedir a la carretera que va de Besalú a Roses i han de 

donar marxa enrere. 

No és una inversió. 

Reforçar la vigilància nocturna a Canyelles Petites durant l’estiu. No és una inversió. 

Reforçar tota la senyalització viària del poble i modernitzar les 

instal·lacions, col·locant miralls a les cruïlles conflictives i càmeres de 

control del trànsit i de velocitat. 

No és una inversió. 

Posar seguretat a tots el parcs, tant si estan al costat de la carretera com 

si no. 
No és una inversió. 

Invertir en la instal·lació d’un radar a l’Av. Rhode i eliminar la senyal d’ 

STOP. A més, instal·lar un pas de vianants elevat per obligar a reduir la 

velocitat dels vehicles. 

No és una inversió. 

Contractar 100 persones de Roses en situació d’atur durant un mes, que es 

trobin en una situació de vulnerabilitat greu, per fer la neteja de boscos i 

que obtinguin una remuneració de 800 euros. 

No és una inversió. 

Amb tota la llenya recollida, es podria vendre a empreses de tractament de 

llenya i productes per a la llar de foc. I, a més, presentaria la proposta a 

Europa per intentar aconseguir subvencions relaciones amb aquest àmbit i 

repetir-la les vegades que sigui possible per tal de mantenir les 

muntanyes i els boscos nets. 

 

No és una inversió. 

Fer un monument en agraïment als donants de sang. No és una inversió. 

Invertir més diners en publicitat als mitjans de comunicació i en 

publireportatges a la TV, a nivell nacional i internacional. 
No és una inversió. 

Subvencionar a comerços perquè canviïn la retolació, il·luminació i el 

mobiliari de plàstic tot cuidant la imatge del paisatge urbà. 
No és una inversió. 

Aparcament gratuït a la zona de Santa Margarida. No és una inversió. 

Habilitar carrils bici als itineraris escolars des del centre del poble. No és una inversió. 

Construir un alberg/ refugi a la zona de punta falconera. 

No viable tècnicament actualment. Es 

necessita un estudi previ d’aquest ús en el Pla 

Especial de Cap de Creus, entre d’altres 

condicionats tècnico-normatius. 

Dedicar part de la platja als gossos. 
No és una inversió i és incompatible amb la 

regulació actual. 

Platja per a gossos. 
No és una inversió i és incompatible amb la 

regulació actual. 

Fer una cuina des de la que s'abasteixin els menjadors escolars, amb la 

finalitat de crear ocupació i consum del producte local i de temporada a 

preus assequibles per aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills 

a dinar a l’escola. 

No és una inversió. 

Animar als comerciants del centre del poble a posar als carrers malles 

decoratives i altres elements que facin ombra, com ja fan per la Fira de la 

Rosa, amb la finalitat que el centre convidi més a passejar-hi durant el dia 

a ple estiu. 

No és una inversió. 



 

 

Posada en marxa d'un esplai infantil els dissabtes a la tarda aprofitant les 

instal·lacions d’algunes de les escoles, per oferir un espai de lleure als 

nens/es del poble recolzat en un projecte educatiu. 

No és una inversió. 

Creació d'unes rajoles al terra semblants a les del ‘Passeig de la fama de 

Hollywood’ ubicades al passeig de Roses, amb la finalitat de donar 

reconeixement a persones i/o entitats que han rebut un premi o una 

distinció en motiu de la seva tasca i/o vinculació amb Roses. 

No és una inversió. 

Nova Ruta Turística de Patrimoni Històric a la zona del Puig Alt: Necròpolis 

Camp d'urnes - Edifici Rocaplana - Església Sant Basili - Pedres amb 

inscultures megalítiques i Pas del Llop. 

No és una inversió. 

Creació d’unes jornades gregues on el poble s'impliqui i mostri la seva 

història. 
No és una inversió. 

Campanya de conscienciació, implicant a les escoles,  per tenir cura de tots 

els espais públics de la vila. (recollida d’excrements, brutícia al terra, 

escopinades, etc.) 

No és una inversió. 

Fer un mercat de nadal del 15 al 22 de desembre pels més petits amb 

treballs manuals, música a la riera, paradetes d'artesania nadalenca, 

gastronomia típica d'aquests dies, etc. 

No és una inversió. 

Creació d’un festival de grans grafitis a diferents parets del centre de 

Roses amb temàtiques relacionades amb la cultura, la història o l’Alt 

Empordà en general i amb la finalitat de fer bona publicitat i acollir 

visitants durant qualsevol època de l’any. 

No és una inversió. 

Ampliar la programació d’ activitats a l’hivern de manera que hi hagi 

moviment al poble. 
No és una inversió. 

Rutes per fer a peu, nits d’astronomia i sopars a la fresca. Llegendes i 

contes del territori per adults i petits aprofitant la zona de la prehistòria 

amb els dòlmens com a punt principal i activitats per oferir al públic. (zona 

del Puig Rom). 

No és una inversió. 

Caldria alguna dutxa més a la platja de Canyelles, i a les platges i cales que 

en falten. 

No viable tècnicament. La inclusió de nous 

punts de consum d’aigua es desaconsella 

d’acord amb la política que regeix el sistema 

de gestió ambiental de platges. 

Habilitar l'espai del Far de la Punta de la Poncella per convertir-se en un 

espai d'interès gastronòmic pel  municipi. Cedir la cessió d'ús a la confraria 

de pescadors, per exemple, en format de cooperativa per muntar un 

bar/restaurant i associar-ne projectes de formació en restauració (un dels 

principals motors econòmics) per a persones en situació d'atur del 

municipi. Cedir l'espai a altres associacions del poble per a actes o punt de 

trobada. 

 

No és una inversió. 

Arreglar els arbres que estan plantats pels carrers del poble posant-hi 

plantes o encerclant-los amb tanques perquè no hi puguin accedir els 

gossos, evitant que els embornals semblin pipi-cans. 

No és una inversió. 

Adquisició de més contenidors i models més actuals. 
Actuació ja prevista en el marc del nou 

contracte del servei de recollida de deixalles. 



 

 

Proposta d’arranjament de voreres eliminant les 19 places d'aparcament 

existents amb la finalitat de poder caminar àmpliament i tenir una de les 

principals entrades a la vila en bones condicions. 

No és una inversió. 

Construir una rotonda a la Gran Via Pau Casals, a l’alçada de l’Av. de la 

Riera de la Cuana. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. Hi ha un projecte per dur a terme 

aquesta rotonda però encara no ha estat 

aprovat. 

Cobrir un tram de la riera de la Cuana per fer-hi aparcaments. 
L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Arreglar les jardineres del passeig marítim aprofitant que som una vila 

florida. 
No és una inversió. 

Posar unes jardineres molt grans i plenes de flors per tot el passeig de la 

platja fins a Santa Margarida. 

No viable tècnicament. No es recomana 

donada l’alta densitat de vianants a la zona en 

èpoques d’alta afluència. 

Arreglar l’enjardinament de la plaça Llevant rebaixant la terra, que 

arrossega fang quan plou, i sembrant algun cultiu que arreli i mantingui el 

terreny. 

Actuació ja prevista. 

Obligar les comunitats d'edificis a pintar les façanes de color blanc fent 

desaparèixer els colors marronosos que no són propis d’una població de 

costa de mar. Fer campanya de Roses posa't guapa. 

No és una inversió. 

Implementar una normativa que prohibeixi tancar les terrasses dels 

edificis per evitar una mala imatge. 
No és una inversió. 

Limitar l’obertura de més immobiliàries a la zona, ja que dona la imatge 

que tothom vulgui marxar del poble. 
No és una inversió. 

Quan algú agafi un negoci nou de cara al públic s’hauria d’obligar a 

reformar-lo, de manera que es comenci a seguir una mateixa línia 

estilística els uns amb els altres. El projecte s’hauria de presentar en 3D. 

No és una inversió. 

Donar permís per a posar guinguetes amb classe (molt important) o ‘més 

chic’ al passeig de Roses i a Santa Margarida, per donar vida i gaudir de les 

vistes al mar. 

No és una inversió. 

Locals d’oci nocturn a la zona de la depuradora, on no es molesti ningú. No és una inversió. 

Local d’oci al Passeig Marítim de Santa Margarida. No és una inversió. 

Un espai verd que fos el punt de partida per promoure el respecte i 

preservació del medi, on neixin actuacions populars de millora de l’entorn i 

dels seus animals i plantes. 

No és una inversió. 

Plantar més arbres per tot el poble i ampliar les zones verdes amb 

cafeteria, com a l’antic Camping Bahía. La idea és aconseguir un municipi 

amb més natura i menys CO2, fent aparcar els vehicles fora de Roses. 

No és una inversió. 

Comunicar Roses amb les urbanitzacions amb petits autocars, tot i que 

només sigui a l’estiu. Valorar si a l’hivern seria interessant per tal de donar 

vida al poble. 

No és una inversió. No obstant, aquest servei 

ja es va provar al seu dia i no hi va haver la 

demanda que es preveia inicialment. 

A l'entrada de Roses, en una rotonda o lloc que es consideri adient, fer una 

instal·lació per a poder posa un parell de pancartes. 

No viable tècnicament ja que ja existeixen 

diferents punts per a col·locar pancartes. 

Reforçar la comunicació entre la urbanització de Canyelles Petites i el 

centre de Roses. 

No és una inversió. (el servei de transport no 

és una inversió) 



 

 

Creació d’un transport gratuït per anar a l'Hospital de Figueres. No és una inversió. 

Fer el passeig de Roses (Av. Rhode) bidireccional. 
No és una inversió. (els criteris de mobilitat no 

són una inversió) 

Trobar aparcament al centre de Roses. No és una inversió. 

Fer un carril bici de doble sentit per l’Av. De Rhode, que no calgui passar 

pel passeig ple de vianants ni interferir en el trànsit rodat. (des de l’elefant 

blau fins l’entrada del moll) 

Actuació ja prevista. Hi ha un projecte comú 

entre el consorci de les vies verdes de la 

Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses 

que inclou aquesta proposta (un carril bici des 

del final de la urbanització Santa Margarida -

Aiguamolls- fins l’entrada a Roses -Oficina de 

Turisme) i s’executarà molt aviat. 

Fer un carril bici aprofitant els vorals que hi ha als laterals de la carretera 

N-260, entre la rotonda del Càmping Joncar Mar i la rotonda de la Repsol, 

de manera que uneixi Roses i Santa Margarita còmodament. 

Actuació ja prevista. Hi ha un projecte comú 

entre el consorci de les vies verdes de la 

diputació de Girona i l’ajuntament de Roses 

que inclou aquesta proposta (un carril bici des 

del final de la urbanització santa margarida -

aiguamolls- fins l’entrada a Roses -oficina de 

turisme) i s’executarà molt aviat. 

Condicionar i habilitar la zona de la pedrera, del costat de la Cuana, per 

utilitzar-la com a pàrquing públic gratuït. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. No obstant, es tracta d’una zona 

inundable, per la qual cosa és molt probable 

que no sigui admès aquest ús. 

Arranjar les dues voreres del C/Madrid. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €, un cop estudiat l’arranjament del 

c/Madrid en la seva totalitat, fins al carrer Pep 

Ventura. 

Construcció d’un parc amb gronxadors a la zona on hi ha l’skatepark i les 

pistes de petanca. 

No viable tècnicament ja que no es disposa de 

més espai lliure en aquesta zona. 

Construcció d’un gran parc infantil tancat davant dels cinemes, amb horari 

d’obertura i tancament per evitar actes incívics, amb tirolines, jocs 

innovadors i un complex de túnels i ponts. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. El projecte de zona verda per la Illa 

d’Ítaca està valorat en 850.000 €. 

Habilitació d’una zona de bany i d’una zona d’esbarjo infantil/juvenil i 

pícnic a l’antiga musclera amb una tirolina. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. S’està treballant actualment en un 

projecte d’aquestes característiques. 

Adequar la zona abandonada del Puig Rom amb un parc infantil o 

recuperar l’antic circuit amb la finalitat que els nens i nenes del Puig Rom 

puguin tenir un espai on jugar. (cantonada del C/Víctor Català amb el carrer 

de pujada al Puig Rom). 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. S’aproxima als 900.000 €. 

Posar jardineres a les voreres del tram comprès entre l’Hotel Ramblamar i 

el C/Jaume I, o bé barreres per donar més seguretat als vianants 

respectant la imatge paisatgística de la vila. 

Actuació vinculada o subjecta a un altre 

projecte ja previst: projecte del passeig 

marítim d’aquest tram del front del mar. 

Modernitzar la il·luminació pública de tot el front marítim de la vila, des de 

la Plaça de les Botxes fins al Port Esportiu. 

Actuació considerada no necessària des del 

punt de vista tècnic. 

Comprar un edifici per llogar habitatges a un preu més econòmic dels que 

hi ha ara i que tinguin de 2 a 3 habitacions. 

Actuació vinculada o subjecta a un altre 

projecte ja previst: redacció del Pla Local 

d’Habitatge (que servirà per detectar 

necessitats). 

Construir una petita embarcació o sistema que permeti a vianants i 

ciclistes travessar el canal que separa Santa Margarita de la Rubina. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 



 

 

Invertir en una pista d'atletisme, tot i que no sigui oficial i tan sols tingui 

dos carrils. La ubicació seria a l'antic Camping Bahía. 

Actuació que contradiu altres plans o projectes 

ja aprovats. La qualificació urbanística de la 

zona no preveu usos esportius com a 

principals. 

Construcció o inici de la construcció d’una nau pel disseny de carrosses de 

Carnestoltes. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Soterrar tots els cables d’electricitat i telèfon de la urbanització La Sureda. 
Actuació vinculada o subjecta a un estudi de 

les necessitats de tot el municipi en aquest 

sentit. 

Canviar la il·luminació del casc antic comercial amb elements decoratius. 

(Ex: llums de les barques dels pescadors). 

Actuació considerada no necessària des del 

punt de vista tècnic. 

Millorar l’arranjament del camí de ronda entre Falconera i Montjoi. 

Actuació ja feta. Només manca millorar l’accés 

al camí des del final del sòl urbà a l’Almadrava, 

que està pendent de la compra de la finca a la 

propietat. 

 

Ampliació i millora de l'Skatepark de Roses, amb diferents espais per a la 

pràctica de l’esport, on cadascun d’aquests es destini a un nivell diferent. 

S’hauria de buscar la manera per evitar que entri sorra i pedres a la pista. 

No viable tècnicament ja que no es disposa de 

més espai lliure en aquesta zona. 

Habilitar un jardí de plantes i animals autòctons. Actuació ja feta o existent. El jardí Mas de les 

Figueres té plantes autòctones. 

Instal·lar ascensors o cintes automàtiques de pujada al Puig Rom i Els 

Grecs, com tenen altres poblacions com Puigcerdà o Vitoria-Gasteiz, per 

facilitar l'accés als ciutadans al llocs elevats del municipi i tenir un atractiu 

turístic més. 

L’import estimat de l’actuació sobrepassa els 

300.000 €. 

Execució de la plaça entre els carrers Cap Norfeu, C/La Llotja i C/Pescadors. 
Actuació ja prevista. El projecte està aprovat i 

properament començaran les obres. 

 

 

 


