ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 20 de novembre de 2017.

A la vila de Roses (Girona), 20 de novembre de 2017.

Quan són les 09:30, es reuneix a la Sala de Plens, sota la presidència de la senyora
Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de la corporació, la Junta de
Govern de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària d’acord amb la
convocatòria que s’ha repartit.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Sr. Carles Pàramo i Ponsetí

Primer tinent d'alcalde

Sr. Francesc Giner i Ballesta

Segon tinent d'alcalde

Sr. Juan Manuel Fernández i Martínez

Tercer tinent d’alcalde

Sra. Anna Jorquera i Navarro

Regidora de l’Àrea d’Ensenyament i Joventut

Sr. Fèlix Llorens Palou

Regidor de l’Àrea de Turisme i Promoció
Econòmica

També hi assisteixen:
Regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda i de l’Àrea de

Sr. Marc Danés i Zurdo

Benestar Social, ha estat convidat per la presidència
per si es tractaven propostes de la seva regidoria.
Sra. Mariel·la Roig Guitart

Interventora accidental de la corporació

Actua com a secretària, la secretària en funcions de la corporació, senyora M. Teresa
Sánchez Luna.

Un cop l'alcaldessa ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats
i es prenen els acords que es detallen.

La senyora Montse Midan i Cortada, alcaldessa presidenta, s'absenta de la sessió, per
abstenció legal, quan es tracta el punt 20, reincorporant-s'hi en el punt següent.
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“
1.0.- Aprovació acta anterior: 13.11.2017
Identificació de l’expedient
Proposta de l’alcalde en funcions d’aprovació de l’acta anterior de la Junta de Govern
Local.
Antecedents

1.

Amb data 13 de novembre de 2017 va tenir lloc la sessió ordinària de la Junta de
Govern local.

2.

D’acord amb l’article 18.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, del règim jurídic del
sector públic l’acta de cada sessió dels òrgans col·legiats podrà aprovar-se en la
mateixa sessió o en la immediata següent.

Resolució
Aprovar l’acta de la sessió de l`òrgan col·legiat detallat a l’antecedent primer d’aquesta
proposta. Exp.: 2017/009363”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS – CONTRACTACIÓ“
2.0.- Acord relatiu a l'aprovació de la liquidació i devolució de la garantia
definitiva del contracte del servei educatiu “Taller de deures per a l'alumnat de
les escoles públiques de Roses, cursos 2013/14 i 2014/2015”
Identificació de l’expedient
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Proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte del servei
educatiu “Taller de deures per a l'alumnat de les escoles públiques de Roses, cursos
2013/14 i 2014/2015”.
Antecedents
1. En data 9 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va acordar notificar al
contractista, Actiescola, SLU, la proposta de liquidació formulada pel responsable del
seguiment i execució del contracte. En el mateix acord, es va concedir al contractista
un termini de 10 dies hàbils a fi que manifestés la seva conformitat o les objeccions
que considerés oportunes.
2. Ha transcorregut el termini d’audiència al contractista sense que hagi manifestat cap
al·legació o objecció al respecte.
3. Consta la pre-proposta de la regidora de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer L’article 102 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Segon Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer La clàusula 27a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte.

Quart. L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord és la Junta de Govern Local,
d'acord amb el decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.
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Acord

1. Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva del
contracte del servei educatiu “Taller de deures per a l'alumnat de les escoles públiques
de Roses, cursos 2013/14 i 2014/2015”.
2. Retornar a l’empresa Actiescola, SLU, amb CIF B-17456336, la garantia definitiva
d’un import de 804,38 € mitjançant transferència bancària.

3. Ordenar el seu pagament.
4. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.
5. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i
als departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació.

6. Contra aquest resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de
la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2013/004887.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
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3.0.- Acord relatiu a l’aprovació de la pròrroga del contracte del “Servei de
realització dels espectacles de focs artificials organitzats per l'Ajuntament de
Roses”
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la pròrroga del contracte del “Servei de realització
dels espectacles de focs artificials organitzats per l'Ajuntament de Roses”.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en data 17 de maig de 2016, va acordar adjudicar els
Lots número 1 i 2 del contracte del servei esmentat a l'empresa Pirotecnia Pablo, SL,
pel termini de dos anys prorrogables per quatre anys més.

2. El servei es va iniciar el 23 de juny de 2016.
3. En data 4 d’octubre de 2017 el Departament de Cultura i Festes ha emès informe en
què comunica la voluntat de prorrogar el contracte.
4. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
5. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.

Fonaments de dret
Primer. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Segon. Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
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Tercer. La clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte estableix la possibilitat de pròrroga per anualitats fins a quatre anys
més.

Quart. El pacte cinquè del contracte regula el termini de vigència del contracte i la
possibilitat de pròrroga.

Cinquè. La clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars indica que el
preu s’ha establert tenint en compte la durada inicial del contracte i les seves possibles
pròrrogues, per la qual cosa no procedeix la revisió de preus del servei.
Sisè. L’article 23.2 del Reial decret legislatiu de la Llei de contractes del sector públic
estableix que el contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les
seves característiques es mantinguin inalterables durant el període de durada
d’aquelles i que la concurrència per a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la
duració màxima del contracte, inclosos els terminis de pròrroga.
La pròrroga l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, tret que
el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot produir pel consentiment tàcit
de les parts.

Setè. L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord és la Junta de Govern Local
d'acord amb el decret de delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.

Acord
1. Aprovar la pròrroga del contracte del “Servei de realització dels espectacles de focs
artificials organitzats per l'Ajuntament de Roses” amb l’empresa Pirotecnia Pablo, SL,
amb CIF B33345752, pel termini d’un any més, amb efectes del dia 23 de juny de
2018.

2. Notificar el present acord a Pirotecnia Pablo, SL.
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3. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció.

4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.

Això no obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que es
consideri oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2016/000791”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
4.0.- Acord relatiu a la proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva
del “Subministrament de l’equipament mobiliari per a les dependències de la
Policia Local de Roses”
Identificació de l’expedient
Proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva del “Subministrament de
l’equipament mobiliari per a les dependències de la Policia Local de Roses”.
Antecedents
1. La Mesa de Contractació Permanent, en la sessió de data 24 d’agost de 2015, va
proposar adjudicar el contracte de “Subministrament de l’equipament mobiliari per a
les dependències de la Policia Local de Roses” a favor de l’empresa Instal·lacions
Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL.
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2. Mitjançant resolució de l’alcaldia núm. 2517/31.08.15, de data 27 d’agost de 2015,
es va requerir a l’empresa proposada per tal que diposités l’import de 1.648,42 €, en
concepte de garantia definitiva de l’esmentat contracte.
3. En data 4 de setembre de 2015 l’empresa Instal·lacions Integrals i Equipament per
l’Hàbitat, SL va dipositar a la Tresoreria municipal la quantitat 1.648,42 €, mitjançant
assegurança de crèdit número 4.136.159 de l’entitat Compañía Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, SA.

4. La Junta de Govern Local, de data 21 de setembre de 2015 va acordar l'adjudicació
del contracte a l’empresa Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL, amb
CIF B62865472, pel preu de 32.968,43 € que més 6.923,37 €, corresponents al 21%
d'IVA, fan un total de 39.891,80 €, per un termini d’execució d’un mes i mig i un termini
de garantia de dos anys a partir de la finalització del contracte.
5. L’acta de recepció i verificació de la instal·lació del mobiliari objecte del contracte es
va formalitzar en data 20 de novembre de 2015 i es comença a comptar a partir
d’aquesta data el termini de garantia de dos anys que finalitza, per tant, el 19 de
novembre de 2017.
6. A l’expedient hi consta l’informe del responsable del seguiment i execució del
contracte en què informa favorablement la devolució de la garantia constituïda, atès
que el mobiliari ha respost a les necessitats motivades per la seva contractació.
7. Consta la pre-proposta de l’Alcaldessa presidenta, regidora de l’Àrea de Seguretat
Ciutadana, en els mateixos termes d’aquesta proposta.
8. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer.- L’article 102 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Segon.- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei de contractes de les administracions públiques.

Tercer.- La clàusula 31a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte.

Quart.- L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord és la Junta de Govern Local,
d'acord amb el decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.

Acord
1. Notificar a l‘empresa Instal·lacions Integrals i Equipament per l’Hàbitat, SL la
proposta de liquidació formulada pel responsable del seguiment i l'execució del
contracte de “Subministrament de l’equipament mobiliari per a les dependències de la
Policia Local de Roses”.

2. Concedir-li així mateix un termini de 10 dies hàbils a fi que manifesti la seva
conformitat o les objeccions que consideri oportunes.
3. En cas que l’empresa no presenti cap objecció o al·legació dins del termini concedit
a l’efecte s’entendrà que dóna la seva conformitat i, per tant, l’òrgan de contractació
procedirà a declarar la liquidació del contracte i a aprovar la devolució de la garantia, si
escau.

4. Indicar a l'interessat que aquest acord, que és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar el
que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei 39/2015,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Exp. núm.

2014/003441”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT
“
5.0.- Petició de llicència per instal·lar i posar en funcionament una grua-torre,
amb motiu de l'execució d'obres a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 38.

Identificació de l'expedient

Petició de llicència per instal·lar i posar en funcionament una grua-torre, amb motiu de
l'execució d'obres a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 38.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local del dia 22 de maig de 2017 acorda concedir a Adeline
Françoise Helene Jouis llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 38, d'acord amb la
modificació del projecte bàsic redactada per l'arquitecte Joan Vieyra Bosch l'abril del
2017, visada pel Col·legi d'arquitectes de Catalunya l'11.04.17 amb el núm.
2016402415, amb una sèrie de condicions (prèvies a l’inici de les obres, particulars i
generals).
Amb data 17 i 29 de juliol de 2017, l’Alcaldia, mitjançant Decrets 2451/17 i 2644/17
respectivament, resol donar per acomplertes les condicions prèvies a l'inici de les
esmentades obres, assenyalades a l’acord de la Junta de Govern Local del 22 de maig
de 2017 (exp. 6521/16).
2. En data 6 d’octubre de 2017, RE 18735/17, Alexei Iassinovenko sol·licita llicència
per instal·lar una grua-torre a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 38
(referència cadastral 7565039), amb motiu de l’execució de les esmentades obres
(exp. 8604/17).
3. Amb data 16 d’octubre de 2017, l’arquitecte tècnic municipal emet un informe que
cal requerir a l'interessat que completi l'expedient. Tanmateix, abans de l’entrada en
funcionament de la grua caldrà aportar document acreditatiu de la Inscripció en el
Registre d'Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC)
d'una grua torre, emès per la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
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(Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació) de la Generalitat
de Catalunya.
4. Arran de l’informe de l’arquitecte tècnic municipal, amb data 23 d’octubre de 2017,
RS 11893/17, l’Ajuntament adreça un escrit a l’interessat, de requeriment de
documentació.
5. En data 26 d’octubre de 2017, RE 19921/17, l’interessat aporta documentació per
completar l’expedient.

6. Amb data 2 de novembre de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa
favorablement la instal·lació i la posada en funcionament de l'esmentada grua-torre; i
formula una proposta de resolució.

7. Amb data 9 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals informen que es
remeten, per evitar reiteracions innecessàries, a les conclusions contingudes a
l'informe tècnic de 2 de novembre de 2017.

Fonaments de dret

Primer. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (BOE núm. 203, de 21.08.2010).

Segon. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Tercer. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).

Quart. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Cinquè. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Sisè. Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.

Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta de
Govern

Local

per

delegació

de

l'alcaldessa

presidenta

(Decret

d'Alcaldia

1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Concedir a Alexei Iassinovenko llicència per instal·lar i posar en funcionament, una
grua torre a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 38 (referència cadastral
7565039), d’acord amb la documentació tècnica redactada per Josep Eloi Novellón
Guich, l’octubre de 2017; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:
>> Les condicions generals que s’adjunten a la notificació de l’acord de concessió de
la llicència (aprovades per la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de
maig de 2001, i modificades en sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de
maig de 2009).

3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/008604. ”
Aprovat per unanimitat del membres presents.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

“
6.0.- Petició de llicència d'obres per a l'obertura de rases i pous interiors,
instal·lació d'arquetes de pas i col·lectors, i formigonat de rases i pous, a la finca
del carrer de Pere Rahola i Molinas, 25.
Identificació de l’expedient

Petició de llicència d'obres per a l'obertura de rases i pous interiors, instal·lació
d'arquetes de pas i col·lectors, i formigonat de rases i pous, a la finca del carrer de
Pere Rahola i Molinas, 25.
Antecedents

1. En data 18/10/2017, RE 19466, Philippe Robert Witt, representat per Xavier Sala
Montblanch, sol·licita llicència d'obres per a l'obertura de rases i pous interiors,
instal·lació d'arquetes de pas i col·lectors, i formigonat de rases i pous, a la finca del
carrer de Pere Rahola i Molinas, 25 (referència cadastral 6375207), d’acord amb el
projecte redactat per l'arquitecte tècnic Xavier Sala Montblanch l'octubre del 2017 i
visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona
el dia 18.10.2017 amb el núm. V/W.17.2428.

2. Amb data 30 d'octubre de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa favorablement
les obres descrites amb una sèrie de condicions; i formula una proposta de resolució.

3. Amb data 30 d'octubre de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).

Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).

Cinquè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Concedir a Philippe Robert Witt, representat per Xavier Sala Montblanch, llicència
d'obres per a l'obertura de rases i pous interiors, instal·lació d'arquetes de pas i
col·lectors, i formigonat de rases i pous, a la finca del carrer de Pere Rahola i Molinas,
25 (referència cadastral 637527), d’acord amb el projecte redactat per l'arquitecte
tècnic Xavier Sala Montblanch l'octubre del 2017 i visat pel Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona el dia 18.10.2017 amb el núm.
V/W.17.2428; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:
Condicions prèvies a l’inici de les obres:
a) Aportar el contracte d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció.
b) Aportar l’alta de l’IAE del constructor.
Les condicions generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la
Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en
sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).

3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/009066”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
7.0.- Petició de llicència d'usos i obres de caràcter provisional per a la
legalització de les modificacions introduïdes durant l'execució de les obres de
reforma i ampliació del supermercat de la carretera de Besalú a Roses, pk 42
Identificació de l’expedient

Petició de llicència d'usos i obres de caràcter provisional per a la legalització de les
modificacions introduïdes durant l'execució de les obres de reforma i ampliació del
supermercat de la carretera de Besalú a Roses, pk 42.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local de l'1 de febrer de 2016 acorda concedir a Lidl
Supermercados, SAU, representada per Yolanda Rivera Raluy, llicència d'usos i obres
de caràcter provisional, a la finca de la carretera C-260 de Besalú a Roses, pk 42
(referència cadastral 2102902). Les obres consisteixen en la reforma interior de l'edifici
existent, l'ampliació per a ús exclusiu de magatzem de 607,13 m2 de superfície i el
revestiment exterior de la totalitat de la façana.

2. En data 6 d'abril de 2016, RE 6205/16, l'interessat sol·licita llicència de modificació
del projecte llicenciat, d'acord amb el projecte de modificació redactat pels enginyers
industrials Jaime Polo Villafaina i Enrique Blasco Gómez el març del 2016.
3. La Junta de Govern Local de l’11 de juliol de 2016 acorda, entre altres punts:

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

1) Iniciar el procediment de sol·licitud d’usos i obres de caràcter provisional, a instància
de Lidl Supermercados, SAU, representada per Yolanda Rivera Raluy, per a la
legalització de les modificacions introduïdes durant l’execució de les obres de reforma i
ampliació del supermercat existent a l'esmentada finca. Les modificacions consisteixen
en el canvi d’ús de les superfícies ampliades i obres d’urbanització de l’espai exterior,
d’acord amb la següent documentació:
a) Projecte de modificació redactat pels enginyers industrials Jaime Polo Villafaina i
Enrique Blasco Gómez el març del 2016 (presentat a l’Ajuntament amb RE
6205/06.04.16) i la documentació esmenada aportada per l’interessat amb RE
9716/31.05.16.
b) Annex al projecte llicenciat per legalitzar els treballs realitzats a l’espai exterior,
redactat per IDP Ingenieria y arquitectura, SL el maig del 2016 (presentat a
l’Ajuntament amb RE 9488/26.05.16).
2) Sotmetre-ho al tràmit d’informació pública, durant el termini de 20 dies.
3) Sol·licitar informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme.
4) Informar a l’interessat que, en cas que l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme sigui favorable, i amb caràcter previ a l’atorgament de la llicència de
legalització de les obres, haurà d’aportar un text refós del projecte as built, que haurà
d’incloure també la documentació justificativa assenyalada a l’informe de l’enginyer
tècnic municipal de 2 de juny de 2016 (detallat a la part expositiva de l’esmentat acord
i notificat a l’interessat amb RS 7000/16 el 18 de juliol de 2016); i pagar l’ICIO
corresponent.

4. Es sotmet a informació pública, durant vint dies, mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 144, de 29 de juliol de 2016, i en el tauler d’edictes
electrònic (e-tauler) de la web municipal www.roses.cat; i durant l’esmentat període no
es presenta cap al·legació ni reclamació al respecte.
5. En data 13 d’octubre de 2016, RE 17303/16, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya comunica que la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona en sessió de 7 d’octubre de 2016 acorda suspendre l’emissió
de l’informe fins que es completi l’expedient (a l’acord es detalla la documentació que
cal aportar).

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

6. Amb data 19 d’octubre de 2016 l’Alcaldia, mitjançant Decret 3850/16, resol donar
trasllat a l’interessat de l'acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme i requerir-lo que
aporti la documentació assenyalada en l’esmentat acord.
7. En data 13 de desembre de 2016, RE 20662/16, l’interessat aporta documentació
per completar l’expedient; i en data 26 de gener de 2017, RS 909/17, l’Ajuntament
tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme la documentació aportada per l’interessat.

8. En data 31 de març de 2017, RE 6368/17, el Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya comunica que la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en sessió de 2 de març de 2017 acorda emetre informe favorable sobre a
sol·licitud de llicència d’obres i usos provisionals per reformar i ampliar l’establiment
existent.

9. La Junta de Govern Local del 2 de maig de 2017 acorda, entre altres punts:
1) Donar l’assabentat de l’esmentat acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 2
de març de 2017 (RE 6368/31.03.17) i donar-ne trasllat a l’interessat, per al seu
coneixement i efectes.
2) Suspendre la tramitació de l'expedient 1670/15 fins que l'interessat aporti la
documentació assenyalada en els informes tècnics municipals, i detallada en el punt 3
d'aquest acord.
3) Requerir a Lidl Supermercados, SA perquè, en el termini de tres mesos, i amb
caràcter previ a l’atorgament de la llicència de legalització de les obres descrites:
a) Aporti un text refós del projecte as built. L’esmentat text refós haurà d’incloure
també la documentació justificativa assenyalada a l’informe de l’enginyer tècnic
municipal de 2 de juny de 2016 (detallada a l’acord de la Junta de Govern Local de l’11
de juliol de 2016).
b) Aporti una declaració responsable del tècnic conforme la documentació que
presenta s’ajusta al projecte informat favorablement per la Comissió Territorial
d’Urbanisme en sessió del 2 de març de 2017 i incorpora les esmenes requerides en el
punt anterior.
c) Liquidi l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) corresponent.
d) Constitueixi, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del
sector públic, una garantia de 21.949,34 € per assegurar la reposició de la situació
alterada al seu estat originari.
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

10. En data 8 de juny de 2017 l'interessat diposita a l'Ajuntament la garantia requerida
(de 21.949,34 €) i efectua el pagament de l'ICIO corresponent.

11. En data 10 de juliol de 2017, RE 13563/17, l'interessat aporta Projecte as built de
reforma i ampliació de l'esmentat establiment, redactat el juny del 2017 pels enginyers
industrials Jaime Polo Villafaina i Enrique Blasco Gómez, d'IDP Ingenieria y
arquitectura Iberia, SL.

12. Atesos els informes municipals, amb data 1 d'agost de 2017 l'Alcaldia, mitjançant
Decret 2688/17, resol:
1) Donar per acomplert el requeriment de la Junta de Govern Local del 2 de maig de
2017, pel que fa als apartats a), c) i d), és a dir, la presentació d'un text refós del
projecte as built, la liquidació de l'ICIO i el dipòsit de la garantia.
2) Requerir novament a Lidl Supermercados, SA perquè, en el termini d'un mes aporti
una declaració responsable del tècnic conforme la documentació que aporta s’ajusta al
projecte informat favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió del 2
de març de 2017 i incorpora les esmenes requerides en el punt anterior.

13. En data 23 d'agost de 2017, RE 16052/17, l'interessat aporta una declaració
responsable signada pels enginyers industrials Jaime Polo Villafina i Enrique Blasco
Gomez amb data 22 d'agost de 2017, segons la qual la documentació presentada
s'ajusta al projecte informat favorablement per la Comissió Territorial d'Urbanisme en
sessió del 2 de març de 2017 i incorpora les esmenes requerides.

14. Amb data 14 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals informen i
formulen una proposta de resolució. Les conclusions de l'informe són:
- En data 23 d'agost de 2017, RE 16052/17, l'interessat aporta la documentació
requerida mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2688 d'1 d'agost de 2017.
- Favorablement la concessió de la llicència de legalització d'obres, amb una sèrie de
condicions (atès l'article 54.3 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer).

Fonaments de dret

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Primer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 5 d’agost de 2010).
Segon. Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions
públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
Tercer. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Quart. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Cinquè. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Sisè. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.

Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta de
Govern

Local

per

delegació

de

l'alcaldessa

presidenta

(Decret

d'Alcaldia

1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).

Acord

1. Concedir a Lidl Supermercados, SAU, representada per Yolanda Rivera Raluy,
llicència d'usos i obres de caràcter provisional per a la legalització de les modificacions
introduïdes durant l'execució de les obres de reforma i ampliació del supermercat
existent a la finca de la carretera de Besalú a Roses, pk 42 (referència cadastral
2102902); salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
Les modificacions consisteixen en el canvi d’ús de les superfícies ampliades i obres
d’urbanització de l’espai exterior, d’acord amb el Projecte as built de reforma i
ampliació de l'esmentat establiment, redactat el juny del 2017 pels enginyers
industrials Jaime Polo Villafaina i Enrique Blasco Gómez, d'IDP Ingenieria y
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

arquitectura Iberia, SL (presentat a l'Ajuntament amb RE 13563/10.07.2017) i la
declaració responsable signada pels esmentats enginyers amb data 22 d'agost de
2017 (RE 16052/23.08.2017), segons la qual la documentació presentada s'ajusta al
projecte informat favorablement per la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió del 2
de març de 2017 i incorpora les esmenes requerides.

S'assenyalen com a condicions resolutòries:
1) Els titulars dels drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i obres
provisionals, en virtut de qualsevol negoci jurídic, han de:
a) Acceptar expressament de cessar els usos i desmuntar o enderrocar les obres que
s’autoritzin, així com de reposar la situació que s’alteri al seu estat original, quan ho
acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització per aquests
conceptes, inclosa la finalització eventual dels contractes d’arrendament o qualsevol
altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.
b) Adquirir el compromís exprés d’advertir, per escrit, del caràcter de provisionalitat
dels usos i obres que s’autoritzin i dels seus efectes quan formalitzin qualsevol negoci
jurídic amb terceres persones en virtut del qual es transmetin els drets respectius de
propietat o ús corresponents als usos i les obres provisionals que s’autoritzen.
2) L’acceptació i compromís a dalt esmentats han de ser també assumits
expressament per les terceres persones que adquireixin, en virtut de qualsevol negoci
jurídic, els drets de propietat i ús relacionats directament amb els usos i les obres
provisionals autoritzades (atès l’article 69.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig).
S’assenyalen com a condicions suspensives a l’eficàcia de la llicència:
1) Les persones titulars han d’acreditar davant l’Ajuntament la circumstància següent
(atès l’article 70.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig):
a) Constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació
hipotecària de les condicions resolutòries sota les quals s’atorga aquesta llicència (a
aquest efecte es lliura a l'interessat certificat d’aquest acord).

2. Notificar-ho a l'interessat, per al seu coneixement i efectes.

3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
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de

verificació:
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Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2015/001670.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
8.0.- Projecte d'actuació específica per sol·licitar llicència urbanística per a la
canalització del tram de connexió a la urbanització Mas Boscà de la xarxa de Gas
Natural
Identificació de l’expedient

Projecte d'actuació específica per sol·licitar llicència urbanística per a la canalització
del tram de connexió a la urbanització Mas Boscà de la xarxa de Gas Natural.

Antecedents

1. En data 21 de setembre de 2017, RE 18032/17, Gas Natural Catalunya SDG, SA,
representada per Anna Maria Segura Mas, presenta projecte d'actuació específica per
sol·licitar llicència urbanística per a la canalització del tram de connexió a la
urbanització Mas Boscà, d'acord amb el projecte redactat per l'enginyer tècnic
industrial Francisco Giménez Valle el juliol del 2017.

2. Amb data 20 d'octubre de 2017 l'enginyer tècnic municipal informa amb les
següents conclusions:
- Dins l’expedient 2017/008196 consta informe tècnic favorable a la sol·licitud de
llicència d’obres de Gas Natural Catalunya, SDG, SA per a l'obertura de rases de
9.773 metres per a la instal·lació de canonada de PE de diàmetres 63 mm, 90 mm,

Codi
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110 mm i 160 mm, 13 metres per a la instal·lació de canonada d’acer de 4’’, instal·lació
de 18 vàlvules, 11 cales per instal·lació de conjunt vàlvula-purga-vàlvula i 7 cales de
desconnexió; d'acord amb el projecte tècnic redactat per l’enginyer tècnic industrial
Francisco Giménez Valle de data juliol del 2017.
- Aquest projecte contempla l’extensió de la xarxa de gas canalitzat fins les
urbanitzacions del Mas Boscà, Mas Fumats, Santa Margarida, La Garriga, Santa Rosa
de Puig Rom i l’Almadrava, aprofitant el canvi de gas de GLP a gas natural. També
consistirà en el desmantellament de les plantes de GLP actuals, prèvia instal·lació i
connexió de l’antena de connexió projectada de gas natural amb la xarxa de GLP
existent. Els centres d’emmagatzematge de GLP a desmantellar són 3 de públics i 5
de privats, dins dels quals hi ha els dipòsits del Mas Boscà i Mas Fumats.
- S'engloben en aquesta actuació les obres consistents en l’obertura d’una rasa de
1.185 metres per a la instal·lació de canonada de gas en sòl no urbanitzable per donar
subministrament de gas a la urbanització del Mas Boscà i Mas Fumats en el terme
municipal de Roses, i part de la canalització prevista a executar discorre per sòl no
urbanitzable, per tant, correspon, si s’escau, la tramitació dels projectes d’actuacions
específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable, segons l’article 47.4 del Text refós
de la llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).
- Atès que es preveu un creuament de la canonada de gas a la Riera de la Trencada,
s’haurà de sol·licitar l’informe favorable de l’Agència Catalana de l’Aigua com a
administració competent en l’autorització d’obres en domini públic hidràulic. Així
mateix, caldrà l’informe del Servei Territorial de Carreteres de Girona per l’afectació del
creuament de la Carretera GI-614.

3. Amb data 3 de novembre de 2017 l'arquitecte municipal informa i formula una
proposta de resolució. Les conclusions de l'informe són:
- El projecte d’actuació específica (PAE) presentat amb data 21 de setembre i RE
18032/17 per administració electrònica, i que consta de l’arxiu anomenat «SDE
_REGENT

_E2017018032MUX

_MUX_04_GDP12517060005_PAE.Roses_SNU»,

s’ajusta als paràmetres del Pla general d’ordenació urbana vigent i al Pla territorial
parcial de les comarques gironines que li són d’aplicació (segons es justifica al punt 4
de l'apartat Consideracions del mateix informe tècnic).
- La documentació presentada inclou tota l'exigida per la legislació vigent (segons es
justifica en el punt 6 de l’apartat de les Consideracions del mateix informe tècnic). Per
tot això, el «Projecte d’actuació específica per sol·licitar llicència urbanística per a la
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canalització de gas del tram de connexió a la urbanització del Mas Boscà», s’informa
favorablement i es pot sotmetre a informació pública.
- Segons l’article 52 del Decret 64/2014, simultàniament a l’acte de tràmit per a
l’establiment del període d’informació pública, i segons el informe de l’enginyer tècnic
de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis, s’han de sol·licitar informe a administracions
sectorials (detalla quines administracions).

4. Amb data 10 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals informen:
- Favorablement i es remeten a l'informe i la proposta de l'arquitecte municipal que
precedeix, per evitar reiteracions.
- Tal com estableix l'article 56.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, les sol·licituds de llicència
urbanístiques es poden presentar i tramitar simultàniament a la sol·licitud d'aprovació
del PAE tot i que el seu atorgament quedaria condicionat a l'aprovació definitiva del
PAE que correspongui.

Fonaments de dret

Primer. Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (BOE núm. 203, de 21.08.2010).

Segon. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Tercer. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
d'urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).

Quart. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei
d'urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).

Cinquè. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).

Sisè. Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses.
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Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta de
Govern

Local

per

delegació

de

l'alcaldessa

presidenta

(Decret

d'Alcaldia

1776/17.06.2015, publicat en el BOP núm. 128, de 06.07.2015).
Acord
1. Iniciar el procediment per a l’aprovació del "Projecte d'actuació específica per
sol·licitar llicència urbanística per a la canalització del tram de connexió a la
urbanització Mas Boscà", promogut per

Gas Natural Catalunya SDG, SA,

representada per Anna Maria Segura Mas, redactat per l'enginyer tècnic industrial
Francisco Giménez Valle el juliol del 2017 i presentat a l'Ajuntament amb RE
18032/21.09.2017 per administració electrònica i que consta de l'arxiu anomenat «SDE
_REGENT_E2017018032MUX_MUX_04_GDP12517060005_PAE.Roses_SNU».
2. Sotmetre-ho a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de
Girona, en un diari de difusió comarcal i, juntament amb el projecte presentat amb RE
18032/21.09.2017, en el tauler electrònic (e-tauler) de la web municipal www.roses.cat,
per tal que qualsevol persona el pugui consultar i presentar les al·legacions que
consideri oportunes (atès el que estableix l’article 51 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística).
Les taxes corresponents a les despeses de publicació aniran a càrrec de la persona
interessada.

3. Sol·licitar informe, per raó de les seves competències, a les següents
administracions sectorials:
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sobre l’eventual afectació de
les restes arqueològiques d’interès declarat.
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
- Agència Catalana de l’Aigua sobre l’eventual afectació d’aqüífers i zones vulnerables.
- A l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobre l’eventual afectació de jaciments
o punts d’interès.
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- L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental de la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OTAA) al tractar-se d’un dels supòsits de
l’article 47.4.d del text refós de la llei d’Urbanisme.
- Al Departament de Territori i Sostenibilitat que és qui té la competència per emetre
l'informe d’impacte i integració paisatgística; i per l’afectació del creuament de la
Carretera GI-614.
4. Requerir a Gas Natural Catalunya SDG, SA que efectuï el pagament de 157,49 €
en concepte de taxes municipals de tramesa d'expedients, a instància de part, a altres
Administracions (atès el que estableix l'article 5.A.e de l'Ordenança fiscal núm. 10,
reguladora de la taxa per a la realització d'activitats administratives de competència
local i que s'ha de trametre l'expedient a les administracions assenyalades al punt
anterior d'aquest acord).

5. Notificar-ho a Gas Natural Catalunya SDG, SA, per al seu coneixement i efectes.

6. Aquest és un acte de tràmit, no definiu en via administrativa i, per tant, no és
susceptible de recurs ”
Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
9.0.- Sol·licitud de llicència d’obres per obertura de 10 m de rasa i l'estesa d'una
nova línia subterrània BT i instal·lar una nova caixa BT per nou subministrament;
al carrer Doctor Ignasi Barraquer, núm. 52.
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres per obertura de 10 m de rasa i l'estesa d'una nova línia
subterrània BT i instal·lar una nova caixa BT per nou subministrament; al carrer Doctor
Ignasi Barraquer, núm. 52.

Antecedents
1.Es presenta a l’Ajuntament un escrit i documentació tècnica referent a:
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RE

2017020612/7.11.2017

Sol·licitant

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, rep. per Sergi Sitjes Roca

Assumpte

Sol·licitud de llicència d’obres per obertura de 10 m de rasa i l'estesa d'una
nova línia subterrània BT i instal·lar una nova caixa BT per nou
subministrament; d'acord amb el projecte de l’enginyer tècnic industrial
Josep Lluís Paronella Tasis. (Referència núm.: 9029790 GIP172257)

Situació

C/ Doctor Ignasi Barraquer, núm. 52

Interessat

MARTÍN BLAZQUEZ GARCÍA

2. Amb data 10 de novembre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
favorable en relació amb aquest assumpte.

3. Amb data 13 de novembre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe jurídic
favorable al respecte.

Fonaments de dret.
Primer.- Ordenança d’obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP
de Girona núm. 176, de 12.09.2008).

Segon.- 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. (DOGC núm. 3887 de 20 de maig de
2003
Tercer.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) (DOGC núm. 2066 de 23 de juny de 1995).

Quart.- DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la LU modificat per la
llei 3/2010, de 22 de febrer.
Cinquè.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la
protecció de la legalitat urbanística (DOGC 6623-15/05/2014).
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Sisè.- Normes urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Roses,
aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona el 7 de juliol
de 1993.
Setè.- Llei 26/10, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (DOGC núm.5686, de 3.08.2010).
Vuitè.- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre 2015).
Novè.- Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
Desè.- L’òrgan competent que formula la proposta és la Sra. Alcaldessa en virtut dels
articles 21.1d) Llei 7/1985, 53.1d) RD 2/2003 i 41.6 RD 2.568/1986, però al ser una
competència delegada a la Junta de Govern Local, és la Junta de Govern Local qui
decideix sobre l’atorgament (Decret d’alcaldia núm.1776-17.06.15 de data 16 de juny
de 2015 apartat 1b).

Acord

1. Concedir a Endesa Distribución Eléctrica SLU, representada per Sergi Sitjes Roca,
llicència d’obres per obertura de 10 m de rasa i l'estesa d'una nova línia subterrània BT
i instal·lar una nova caixa BT per nou subministrament; al carrer Doctor Ignasi
Barraquer, núm. 52; salvat el dret propietat i sense perjudici de tercers.
2. Notificar-ho a l’interessat pel seu coneixement i efectes amb les següents
condicions:
Condicions d’execució:
L’obertura i reposició de rasa haurà de ser efectuada per una ECAM d’acord amb el
capítol IV de l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic
municipal. Les condicions d’execució de les obres seran d’acord amb el capítol VII de
l’esmentada Ordenança, i en general, qualsevol article que li sigui d’aplicació.
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3. Informar a l’interessat que contracte aquest acte administratiu, que és
immediatament executiu i posa fi a la via administrativa:

- Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
- Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
- No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/009417”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
10.0.- Petició de llicència per ocupar la via pública amb material de construcció
(una tanca metàl·lica), amb motiu de l'execució d'obres a la finca de l'avinguda
de Rhode, 103.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local del 30 de gener de 2017 acorda concedir a Luxor Immo
SL, llicència d’obres per rehabilitar i ampliar l’edifici existent a la finca de l’avinguda de
Rhode, 103 (referència cadastral 4493907), d’acord amb el projecte bàsic modificat
redactat per Collgorgot Arquitectes SCP visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya el
12.09.2016 amb núm. 2016401735, juntament amb les esmenes presentades en data
19 de desembre de 2016 (RE 21106/16).

2. La Junta de Govern Local del 5 de juny de 2017 acorda concedir a l'esmentada
societat, representada per Stefan Jacques Spengler, llicència per ocupar 15 m2 de la
via pública, amb material de construcció (una tanca metàl·lica de protecció als
vianants), durant 100 dies, amb motiu de l’execució de les esmentades obres.
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3. En data 18 d'agost de 2017, RE 15844/17, l'interessat sol·licita una pròrroga de
l'esmentada llicència d'ocupació de via pública amb material de construcció, per un
període de 60 dies més.
La Junta de Govern Local del 2 d’octubre de 2017 acorda concedir a l'interessat la
llicència per dur a terme l'ocupació de la via pública sol·licitada.
4. En data 13 d’octubre de 2017, RE 19143/17, l’interessat sol·licita una nova pròrroga
de l’esmentada llicència d'ocupació de via pública amb material de construcció, per un
període de 60 dies més; es comprova que ha realitzat el pagament de les taxes
municipals corresponents mitjançant autoliquidació núm. 2017-urba-1025.

5. Amb data 25 d'octubre de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa favorablement
la pròrroga per dur a terme l'ocupació de la via pública descrita; i formula una proposta
de resolució.

6. Amb data 9 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals informen que es
remeten, per evitar reiteracions innecessàries, a les conclusions contingudes a
l'informe tècnic de 25 d'octubre de 2017.

Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).

Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).

Cinquè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
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1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Concedir a Luxor Immo SL, representada per Stefan Jacques Spengler, llicència per
ocupar 15 m2 de la via pública, amb material de construcció (tanca metàl·lica de
protecció als vianants), durant 60 dies, amb motiu de l’execució d’obres a la finca de
l'avinguda de Rhode, 103 (és a dir, una pròrroga de la llicència d'ocupació de via
pública concedida per la Junta de Govern Local del 2 d'octubre de 2017); salvat el dret
de propietat i sense perjudici de tercers
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:
Condicions particulars:
a) L'ocupació haurà de quedar senyalitzada i protegida tant de dia com de nit, i haurà
de permetre el pas dels vianants per sota la bastida, o bé senyalitzar o habilitar un pas
alternatiu d'una amplada no inferior a 1 m.
Les condicions generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la
Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en
sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).

3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/004198”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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“
11.0.- Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina a la finca del carrer del Cap Llevant, 3.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a
la finca del carrer del Cap Llevant, 3.

Antecedents

1. En data 16 d'octubre de 2017, RE 19225/17, Carles Bohigas Maynegre sol·licita
llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del
carrer del Cap Llevant, 3 (referència cadastral 2492310), d'acord amb el projecte bàsic
redactat pels arquitectes Carles Bohigas Maynegre i Manel Aguilera Garcia l'octubre
del 2017, sense visar.
2. Amb data 18 d'octubre de 2017 el responsable de sistemes d’informació geogràfica
municipal informa que la parcel·la que es proposa al projecte no és la resultant de la
recent parcel·lació (exp. 2017/005183) aprovada el passat dia 19 de juny de 2017,
amb la que se li atribuïa una superfície de 556 m2 en comptes dels 562 m2 que
consten en el projecte aportat. Aquesta petita diferència provoca un desajust en el
paràmetre d’ocupació.

3. Amb data 14 de novembre de 2017 l'arquitecte municipal informa desfavorablement
el projecte aportat pels següents motius:
- El garatge i la construcció auxiliar s'adossen a la mitgera veïna, essent la separació
mínima a llindars de 3 m (incompleix les determinacions i condicions de l'article 66.1
del Pla general d’ordenació urbana -PGOU- de Roses perquè es pugui resoldre amb
paret mitgera).
- La parcel·lació aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data
19.06.17 atribueix a la finca una superfície de 556 m2, enlloc dels 562 m2 que consten
en el projecte. Aquest fet provoca que s'excedeixi el paràmetre d'ocupació màxima
permesa per la normativa.
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4. Amb data 14 de novembre de 2017 els serveis jurídics de l'àrea d'Urbanisme
informen desfavorablement al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Quart. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
Cinquè. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Denegar a Carles Bohigas Maynegre la llicència d'obres sol·licitada per construir un
habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del carrer del Cap Llevant, 3
(referència cadastral 2492310), d'acord amb el projecte bàsic redactat pels arquitectes
Carles Bohigas Maynegre i Manel Aguilera Garcia l'octubre del 2017, atès que, d'acord
amb l'informe de l'arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017, detallat en el
punt 3 dels antecedents:
- El garatge i la construcció auxiliar s'adossen a la mitgera veïna, essent la separació
mínima a llindars de 3 m (incompleix les determinacions i condicions de l'article 66.1
del Pla general d’ordenació urbana -PGOU- de Roses perquè es pugui resoldre amb
paret mitgera)
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

- S'excedeix el paràmetre d'ocupació màxima permesa per a aquesta zona (zonificació
6b).
3. Notificar-ho a l’interessat.

4. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/008843.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
12.0.- Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina a la finca del carrer de la Falguera, 8.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a
la finca del carrer de la Falguera, 8.

Antecedents

1. En data 19 d'octubre de 2017, RE 19517/17, Montserrat Celrà Frigole sol·licita
llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del
carrer de la Falguera, 8 (referència cadastral 2704615), d'acord amb el projecte bàsic
redactat per l'arquitecte Sergi Rodríguez González l'octubre del 2017, sense visar.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

2. A requeriment de la corporació (escrit amb RS 11971/25.10.17) Sergi Rodríguez
González aporta en data 27 d'octubre de 2017, RE 19985/17, el plànol d'emplaçament
de la finca en forma dwg.
3. Amb data 30 d'octubre de 2017 el responsable de sistemes d’informació geogràfica
municipal informa favorablement en relació amb la superfície i alineacions de la
parcel·la.

4. Amb data 14 de novembre de 2017 l'arquitecte municipal i els serveis jurídics de
l'àrea d'Urbanisme informen favorablement al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Quart. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
Cinquè. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Concedir a Montserrat Celrà Frigole llicència d'obres per construir un habitatge
unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del carrer de la Falguera, 8 (referència cadastral

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

2704615), d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecte Sergi Rodríguez
González l'octubre del 2017; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. La interessada queda exempta de l’obligació de declarar davant el cadastre
immobiliari aquesta alteració, en tant que, d’acord amb l’article 30.1 del RDL 417/2006,
de 7 d’abril, que aprova el Reglament de la Llei del Cadastre Immobiliari, serà objecte
de comunicació per part de l’Ajuntament de Roses.

3. Notificar-ho a la interessada amb les següents condicions:
- Condicions prèvies a l’inici de les obres: La interessada ha d’aportar la següent
documentació:
a) Justificant de pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
en base al pressupost de les obres.
Atès l’article 8 de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’esmentat impost, el termini
per fer l’ingrés de l’ICIO conclou deu dies després de la notificació de la concessió de
la llicència.
Per efectuar el pagament, l’interessat rebrà, amb la notificació de l’acord de la
concessió de la llicència, la carta de pagament corresponent.
b) Projecte executiu visat que inclogui la documentació mínima requerida en el Codi
tècnic de l’edificació, i una declaració responsable subscrita per la direcció facultativa
de les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat i les condicions imposades.

- Condicions particulars:
a) La vorera (inclòs gual remuntable d’accés de vehicles) s’haurà d’executar d’acord
amb el Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització de Roses (aprovat
definitivament per Decret d’Alcaldia de data 15.02.2002 i publicat al BOP núm. 52, de
14.03.2002).
- I les condicions generals que s’adjunten a la notificació de l’acord de concessió de la
llicència (aprovades per la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de
maig de 2001, i modificades en sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de
maig de 2009).

4. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/008957.”

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS
“
13.0.- Sol·licitud de llicència d’obres consistents en reformar el gual d’accés al
garatge de la finca situada a l’avinguda de la Bocana, núm.45.
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres consistents en reformar el gual d’accés al garatge de la
finca situada a l’avinguda de la Bocana, núm.45.
Antecedents

1.En data 5 de juliol de 2017, RE 13199/17, la senyora Florinda Pagès Aguer
comunica obra menor per reformar el gual d’accés al garatge de la finca situada a
l’avinguda de la Bocana, núm. 45.
2.Amb data 21 de setembre de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
amb les següents conclusions:

«Conclusions
S’informa favorablement la llicència d’obres per reformar el gual d’accés al garatge de
la finca situada a l’avinguda de la Bocana núm. 45.
S’assenyala com a condicions particulars:

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

a) Qualsevol tasca d’obra civil necessària en domini públic es realitzarà mitjançant
condicions d’execució i criteris tècnics establerts en el Catàleg d’elements urbans
aprovat per l’Ajuntament i d’altres prescripcions tècniques generalment acceptades.
Abans de qualsevol actuació s’haurà de sol·licitar el replanteig previ amb els Serveis
tècnics municipals de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, així com s’haurà de
notificar a aquests la finalització dels treballs.
b) L’execució del gual serà amb rebaix de vorera davant l’accés de vehicles, d’una
amplària no superior a 30 cm de la mateixa tipologia que els existents a la urbanització
de Santa Margarita.»

3.Amb data 8 de novembre 2017, els serveis jurídics ha emès un informe favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
Cinquè. Catàleg d’elements urbans i criteris d’urbanització de Roses (aprovació
definitiva per Decret el 15.02.02 i publicat ala BOP el 14.03.02)
Sisè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).
Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta de
Govern

Local

per

delegació

de

l'alcaldessa

presidenta

(Decret

d'Alcaldia

1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

1.Concedir a la senyora Florinda Pagès Aguer, llicència d’obres per reformar el gual
d’accés al garatge de la finca situada a l’avinguda de la Bocana núm. 45 ; salvat el dret
de propietat i sense perjudici de tercers.

2.Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:

Condicions particulars:
-Qualsevol tasca d’obra civil necessària en domini públic es realitzarà mitjançant
condicions d’execució i criteris tècnics establerts en el Catàleg d’elements urbans
aprovat per l’Ajuntament i d’altres prescripcions tècniques generalment acceptades.
Abans de qualsevol actuació s’haurà de sol·licitar el replanteig previ amb els Serveis
tècnics municipals de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, així com s’haurà de
notificar a aquests la finalització dels treballs.
-L’execució del gual serà amb rebaix de vorera davant l’accés de vehicles, d’una
amplària no superior a 30 cm de la mateixa tipologia que els existents a la urbanització
de Santa Margarita.

3.Informar a la interessada que contra aquest acte administratiu, que és
immediatament executiu i posa fi a la via administrativa:
- Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
-Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
-No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.6333/17”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

14.0.- Sol·licitud de llicència d’obres pel desplaçament d’un fanal situat davant la
finca al carrer Figueres, núm.8
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres pel desplaçament d’un fanal situat davant la finca al
carrer Figueres, núm.8
Antecedents
1.Amb data 19 d’octubre de 2017 i RE 19525/17, el senyor Antonio Rastrojo González,
en representació de l’empresa Instalaciones Rastrojo SL, presenta instància sol·licitant
l’enretirada d’un punt de llum en façana per l’enderroc de l’edifici situat al carrer
Figueres núm. 8.
2.Amb data 31 d’octubre de 2017 l’empresa Serveis Municipals de Roses SA
(ROSERSA) presenta el pressupost núm.TF005/17 de 238,93 € per a l’execució de
l’enretirada i posterior restitució de punt de llum en façana per l’enderroc de l’edifici
situat al carrer Figueres núm. 8.
3.Amb data 31 d’octubre de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
favorable amb les següents conclusions:
«Conclusions
S’informa favorablement l’esmentada sol·licitud, pel qual es proposa encarregar a
l’empresa Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA) que enretiri el punt de llum en
façana per procedir a l’enderroc de l’edifici situat al carrer Figueres núm. 8 d’aquest
terme municipal, i posteriorment efectuar la seva restitució amb l’obra d’edificació
acabada, amb la instal·lació d’un o diversos punts de llum entretant que garanteixin,
com a mínim, una il·luminació equivalent a l’actual.
Caldrà comunicar a l’interessat que haurà d’efectuar el pagament de 238,93 €
corresponent als treballs pressupostats per l’empresa ROSERSA per a l’execució de
l’enretirada i posterior restituició.

Es posarà com a condició especial que durant el desenvolupament de les obres de
construcció, el Promotor es posarà en contacte amb l’empresa ROSERSA per tal de
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

coordinar els punts idonis i els treballs complementaris per preveure la reposició
completa de la instal·lació.»

4. Amb data 8 de novembre de 2017, els serveis jurídics han emès un informe
favorable al respecte.

Fonaments de dret

Primer. Ordenança d´obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (BOP
de Girona núm. 176, de 12.09.2008).

Segon. 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. (DOGC núm. 3887 de 20 de maig de 2003).
Tercer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) (DOGC núm. 2066 de 23 de juny de 1995).

Quart. DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el text refós de la LU modificat per la
llei 3/2010, de 22 de febrer.
Cinquè. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la protecció
de la legalitat urbanística (DOGC 6623-15/05/2014).
Sisè. Normes urbanístiques del vigent Pla General d’Ordenació Urbana de Roses,
aprovat definitivament per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona el 7 de juliol
de 1993.
Setè. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre 2016).
Vuitè. Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
Novè. Acord del Ple de l’Ajuntament de Roses del 27 de maig de 1996, que autoritza a
l’empresa Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA) la direcció i gestió dels
serveis que figuren en el seu objecte social, entre ells la conservació i el manteniment,
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

reparació de desperfectes i execució d’obres de millora de les instal·lacions
d’enllumenat públic.

Desè. L'òrgan competent és la Sra. Alcaldessa en virtut dels articles 21.1 d) Llei
7/1985, 53.1d) RD 2/2003 i 41.6 RD 2.568/1986, però al ser una competència
delegada a la JGL, és la Junta de Govern Local qui decideix sobre l’atorgament
(Decret de 16/06/2015 apartat 1b).
Acord
1. Concedir al senyor Antonio Rastrojo González, en representació de l’empresa
Instalaciones Rastrojo SL, llicència d’obres per a l’execució de l’enretirada i posterior
restitució de punt de llum en façana per l’enderroc de l’edifici situat al carrer Figueres
núm. 8; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
S’assenyala la següent condició prèvia a l’execució dels treballs:
-L’interessat haurà d’efectuar, a les oficines municipals (Plaça Catalunya, núm. 12) el
pagament de 238,93 € corresponent als treballs pressupostats per l’empresa
ROSERSA per a l’execució del desplaçament de l’esmentat fanal, atès el pressupost
núm. TF005/17 de data 31 d’octubre de 2017, dels Serveis Municipals de Roses, SA
(Rosersa).
S’assenyala com condició especial:

-Que durant el desenvolupament de les obres de construcció, el Promotor es posarà
en contacte amb l’empresa ROSERSA per tal de coordinar els punts idonis i els
treballs complementaris per preveure la reposició completa de la instal·lació.

2. Encarregar als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) que, una vegada
l’interessat hagi efectuat aquest pagament, procedeixi a executar els treballs
d’enretirada del punt de llum en façana per procedir a l’enderroc de l’edifici situat al
carrer Figueres núm. 8 d’aquest terme municipal, i posteriorment efectuar la seva
restitució amb l’obra d’edificació acabada, amb la instal·lació d’un o diversos punts de
llum entretant que garanteixin, com a mínim, una il·luminació equivalent a l’actual.
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

3. Notificar allò acordat a l’interessat i comunicar-ho al departament de Gestió
Tributària i als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) per al seu coneixement i
efectes.
4.Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que és immediatament
executiu i posa fi a la via administrativa:
- Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
-Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
-No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.9039/17”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
15.0.- Concedir llicència d'OVP al Restaurant Casa Turca
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l'activitat de restaurantbar anomenada "Casa Turca", situada a la Gran Via de Pau Casals, núm. 239, de
Roses.

Antecedents
1. En data 19 de juny de 2017 i RE 12031/17, l’entitat Casa Turca SL representada per
la senyora Ana Maria Conejos Enrrich, sol·licita ocupació de la via pública per a
l'activitat anomenada "Casa Turca" situada a la Gran Via de Pau Casals, 239.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

S’ha emès el document de pagament OVP 2017 46 d’un import de 979,56 € (963,34 €
de taxa d’ocupació per 14 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació)
La interessada ha pagat l’import de 979,56 €.
2. Amb data 29 d’agost de 2017, l'inspector municipal ha realitzat visita d’inspecció en
relació a la sol·licitud efectuada.

3. En data 26 de setembre de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un
certificat conforme la interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb
l’administració.
4. Amb data 28 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
5. Amb data 16 d’octubre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Sisè. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals. BOE núm. 59, de 9 de març de 2004
Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses a l’entitat Casa Turca SL, representada per la
senyora Ana Maria Conejos Enrrich, per a l’activitat de restaurant anomenat “Casa
Turca”, situada a la Gran Via de Pau Casals, núm. 239, d’aquest terme municipal, de
conformitat amb el plànol adjunt amb indicació de les superfícies a ocupar que
s’adjunten i que forma part d’aquest acord; i d’acord amb les següents consideracions:

ACTIVITAT

NOM COMERCIAL CASA TURCA

RESTAURANT

TITULAR

REPRESENTANT

DE CASA TURCA SL

ANA MARIA CONEJOS ENRRICH

L’ACTIVITAT

ADREÇA

GRAN VIA DE PAU CASALS, TIPUS

SUPERFÍCIE

HOSTALERA

239

D'OCUPACIÓ

14 M2

DIMENSIONS

7 X 2 M2

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA HOSTALERA
TAULES

SÍ

4 UNITATS

PARA-SOLS

NO UNITATS
DE GENERAL TERRASSES

HORARI

CADIRES

SÍ

16 UNITATS

TENDALS

NO

ML

(9 H A 00 H)

FUNCIONAMENT DE LA
TERRASSA

CONDICIONS PARTICULARS

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

-L'ocupació de via pública s'ha de limitar a les superfícies i emplaçament en base el
plànol adjunt.

-No es podrà ocupar amb cap element que pugui malmetre el paviment de la via
pública, ni ancorar-hi cap instal·lació. Tots els elements hauran de disposar de
protecció (tacs de goma en tots els peus). El particular que causi danys en els béns
d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva reparació.

-Tots els elements hauran de disposar de protecció (tacs de goma en tots els peus).
En el cas que es causi danys en els béns d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva
reparació.

-En el cas que es doni qualsevol dels supòsits d'extinció de la present llicència
d'ocupació de via pública contemplats a l'article 28 de l'Ordenança, el titular estarà
obligat a reposar el paviment al seu estat anterior.
-En tot moment haurà de vetllar per donar compliment als valors límit d’immissió
sonora establerts en l’Ordenança Municipal de Soroll de Roses.
-Haurà de mantenir un correcte estat de neteja de la via pública en l’àmbit d’influència
de l’ocupació.
-Queda prohibida l’ocupació cartells informatius separats de l’establiment o zona
d’ocupació autoritzada.
-S’utilitzarà un únic model de taula i cadires, havent d’harmonitzar entre sí. El mobiliari
haurà de ser de color clar o neutre, mate: blanc cru, arena, blau cel pàl·lid, terra, i no
podran portar publicitat. No són admesos colors vius (vermells, verds, taronges,
blaus,...). Les taules i cadires podran ser de fusta, de metall lacat o mate, o de resina,
prohibint-se específicament les cadires de PVC “tipus càmping”.

-Per raons d'interès públic o en cas que sorgissin situacions imprevistes o
sobrevingudes d’urbanització, així com d’implantació, modificació o supressió de

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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serveis públics, l'Ajuntament podrà sol·licitar la modificació temporal de les condicions
d'aquesta llicència.

-Una vegada finalitzada la temporada o quan romanguin tancats més de set dies
consecutius, hauran de retirar de la via pública tots els elements de l’ocupació,
mobiliari i resta d’instal·lacions autoritzades. Ha de quedar completament expedita per
al trànsit de vianants la porció de domini públic on se situava l’ocupació.

-Aquesta autorització només fa referència als elements indicats a la taula adjunta. La
instal·lació de qualsevol altre elementrequerirà llicència prèvia.

2. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a la Policia Local, així com al
Departament de Gestió Tributària, per al seu coneixement i efectes.

3. Informar a la interessada que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. núm. 2017/005909.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
16.0.- Concedir llicència d'OVP Restaurant Rocamar
Identificació de l’expedient

Codi

segur

de

verificació:
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Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l'activitat de restaurant
anomenat "Restaurant Rocamar", situat al carrer de Sant Sebastià, núm. 18, de
Roses.
Antecedents
1. En data 26 de juny de 2017 (RE 12572/17), l’entitat Algarquin 5269, SL,
representada pel senyor Andrés Lobato Girona ha sol·licitat llicència d’ocupació
hostalera de la via pública per a l’activitat de restaurant anomenat "Restaurant
Rocamar", situat al carrer de Sant Sebastià, núm. 18, d’aquest terme municipal.
S’ha emès el document de pagament

OVP 2017 71 d’un import de 1.106,69 €

(1.089,87 € de taxa d’ocupació per 16,60 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització
d’ocupació)
L’interessat ha pagat mitjançant transferència bancària de data 21 de juny de 2017.
2. En data 29 d’agost de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un certificat
conforme l’interessat està al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració.

3. Amb data 28 de setembre de 2017, l'inspector municipal ha realitzat visita
d’inspecció en relació a la sol·licitud efectuada.
4. Amb data 2 d’octubre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
5. En data 18 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.

Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Codi

segur

de

verificació:
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Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).

Acord
1. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses a l’entitat Algarquin 5269, SL, representada
pel senyor Andrés Lobato Giron, per a l’activitat de restaurant anomenat “Restaurant
Rocamar”, situat al carrer de Sant Sebastià, núm. 18, d’aquest terme municipal, de
conformitat amb el plànol adjunt amb indicació de les superfícies a ocupar que
s’adjunten i que forma part d’aquest acord; i d’acord amb les següents consideracions:

ACTIVITAT

NOM COMERCIAL ROCAMAR

RESTAURANT

TITULAR

DE ALGARQUIN 5269 SL

REPRESENTANT

ANDRES LOBATO GIRON

L’ACTIVITAT

ADREÇA

CARRER DE SANT SEBASTIÀ, TIPUS

SUPERFÍCIE

HOSTALERA

18

D'OCUPACIÓ

16,64 M2

DIMENSIONS

10,4 X 1,6 M

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA HOSTALERA
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TAULES

SÍ

10 UNITATS

PARA-SOLS

NO UNITATS
DE GENERAL TERRASSES

HORARI

CADIRES

SÍ

20 UNITATS

TENDALS

SI

8,8 ML

(9 H A 00 H)

FUNCIONAMENT DE LA
TERRASSA

CONDICIONS PARTICULARS

-L'ocupació de via pública s'ha de limitar a les superfícies i emplaçament en base el
plànol adjunt.

-No es podrà ocupar amb cap element que pugui malmetre el paviment de la via
pública, ni ancorar-hi cap instal·lació. Tots els elements hauran de disposar de
protecció (tacs de goma en tots els peus). El particular que causi danys en els béns
d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva reparació.

-Tots els elements hauran de disposar de protecció (tacs de goma en tots els peus).
En el cas que es causi danys en els béns d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva
reparació.

-En el cas que es doni qualsevol dels supòsits d'extinció de la present llicència
d'ocupació de via pública contemplats a l'article 28 de l'Ordenança, el titular estarà
obligat a reposar el paviment al seu estat anterior.
-En tot moment haurà de vetllar per donar compliment als valors límit d’immissió
sonora establerts en l’Ordenança Municipal de Soroll de Roses.
-Haurà de mantenir un correcte estat de neteja de la via pública en l’àmbit d’influència
de l’ocupació.
-Queda prohibida l’ocupació cartells informatius separats de l’establiment o zona
d’ocupació autoritzada.
-S’utilitzarà un únic model de taula i cadires, havent d’harmonitzar entre sí. El mobiliari
haurà de ser de color clar o neutre, mate: blanc cru, arena, blau cel pàl·lid, terra, i no
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de
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podran portar publicitat. No són admesos colors vius (vermells, verds, taronges,
blaus,...). Les taules i cadires podran ser de fusta, de metall lacat o mate, o de resina,
prohibint-se específicament les cadires de PVC “tipus càmping”.

-Per raons d'interès públic o en cas que sorgissin situacions imprevistes o
sobrevingudes d’urbanització, així com d’implantació, modificació o supressió de
serveis públics, l'Ajuntament podrà sol·licitar la modificació temporal de les condicions
d'aquesta llicència.

-Una vegada finalitzada la temporada o quan romanguin tancats més de set dies
consecutius, hauran de retirar de la via pública tots els elements de l’ocupació,
mobiliari i resta d’instal·lacions autoritzades. Ha de quedar completament expedita per
al trànsit de vianants la porció de domini públic on se situava l’ocupació.

-Aquesta autorització només fa referència als elements indicats a la taula adjunta. La
instal·lació de qualsevol altre elementrequerirà llicència prèvia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Policia Local, així com al
Departament de Gestió Tributària, per al seu coneixement i efectes .
3. Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. núm. 2017/005968.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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“
17.0.- Denegar modificació llicència OVP Bodegues Jordà
Proposta relativa a la denegació de l’ampliació de la llicència d’ocupació de la via
pública per l’activitat de bodega de venda de licors situada a la Plaça de Catalunya
núm. 8.

Antecedents

1. En data 13 de juliol de 2017, RE 13758/17, el senyor Pere Jordà Cusí sol·licita
ampliar la llicència d'ocupació de la via pública per l'activitat de bodega de venda de
licors situada a la Plaça de Catalunya núm. 8.

2. Amb data 31 de juliol de 2017 l'inspector municipal ha emès un informe en relació a
la sol·licitud presentada.

3. La Junta de govern local de data 6 de juny de 2016 va acordar prorrogar, entre
d’altres, la llicència d’ocupació de la via pública al senyor Pere Jordà Cusi (3,60 x
0,65= 2,34 m2) i es prorroga a l’any 2017.
4. Amb data 20 de setembre de 2017 l’enginyer municipal ha emès un informe
desfavorable amb les següents consideracions i conclusions:
“ Consideracions prèvies
La llicència que disposa no l'habilita per tenir taules i cadires, ni oferir un consum als
usuaris del seu local.
Conclusions
S'informa desfavorablement de la sol·licitud efectuada per ampliar la llicència
d'ocupació de la via pública per l'activitat de bodega de venda de licors situada a la
Plaça de Catalunya núm. 8, atès que la llicència d'activitat que disposa és de tipus
comercial, fet que no l'habilita per tenir taules i cadires, ni oferir un consum als usuaris
del seu local.”.
6. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.
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Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Denegar al senyor Pere Jordà Cusí la sol·licitud efectuada mitjançant RE
2017013758 - 13/07/2017 de modificació per ampliació de la llicència d'ocupació de la
via pública de l'activitat de bodega de venda de licors, situada a la Plaça de Catalunya
núm. 8, d’acord amb l’informe de l’enginyer municipal de data 20 de setembre de 2017.

2. Advertir l'interessat que no disposa de llicència per ocupar el domini públic municipal
amb barrils que fan la funció de taula i tamborets, per la qual cosa no pot disposar
d'aquests elements. En el cas que es comprovi que ocupa amb aquest element, sense
llicència, podrà ser objecte de la incoació d’un expedient sancionador, tot això sens
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detriment de la incoació de multes coercitives per incompliment de les ordres dictades,
d’acord amb l’article 36 de l'Ordenança i l’article 103 de la Llei 39/15.
3. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes
4. Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/006512.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
18.0.- Concedir llicència d'OVP a Veronica Textiles SL
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l’activitat anomenada
“Impacte”, situada al carrer de la Riera Ginjolers, 17.

Antecedents
1. En data 19 de juliol de 2017 i RE 14109/17, l’entitat Veronica Textiles 2000 SL,
representada pel senyor Daniel Garcia Casellas, sol·licita ocupació de la via pública
per a l'activitat anomenada "Impacte" situada al carrer de la Riera Ginjolers, 17.
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S’ha emès el document de pagament OVP 2017 56 d’un import de 458,78 € (440,56 €
de taxa d’ocupació per 8 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació)
L’ interessat ha pagat l’import de 458,78 €.
2. Amb data 27 de juliol de 2017, l'inspector municipal ha realitzat visita d’inspecció en
relació a la sol·licitud efectuada.

3. En data 20 de setembre de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un
certificat conforme l’interessat està al corrent de les obligacions tributàries amb
l’administració.
4. Amb data 22 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
5. Amb data 16 d’octubre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
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Sisè. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals. BOE núm. 59, de 9 de març de 2004
Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses a l’entitat Veronica Textiles 2000, SL,
representada pel senyor Daniel Garcia Casellas, per a l’activitat de botiga de sabates i
complements, anomenada “Impacte”, situada a la Riera Ginjolers, 17, d’aquest terme
municipal, de conformitat amb el plànol adjunt amb indicació de les superfícies a
ocupar que s’adjunten i que forma part d’aquest acord; i d’acord amb les següents
consideracions:

ACTIVITAT

BOTIGA

DE

SABATES

I NOM COMERCIAL IMPACTE

COMPLEMENTS

TITULAR

DE VERONICA TEXTILES 2000 SL REPRESENTANT

L’ACTIVITAT

DANIEL

GARCIA

CASELLAS

ADREÇA

RIERA GINJOLERS, 17

TIPUS

COMERCIAL

D'OCUPACIÓ

SUPERFÍCIE

6 M2

DIMENSIONS

6X1M

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA COMECIAL
MOBILIARI

SI

4 UNITATS

TENDALS

SI

5,6 ML

D’EXPOSICIÓ
HORARI D’OCUPACIÓ

HORARI DE L’ESTABLIMENT

CONDICIONS PARTICULARS
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- L'ocupació de via pública s'ha de limitar a les superfícies i emplaçament en base el
plànol adjunt.

- No es podrà ocupar amb cap element que pugui malmetre el paviment de la via
pública, ni ancorar-hi cap instal·lació. Tots els elements hauran de disposar de
protecció (tacs de goma en tots els peus). El particular que causi danys en els béns
d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva reparació.
- Haurà de mantenir un correcte estat de neteja de la via pública en l’àmbit d’influència
de l’ocupació.
- Els objectes i mostres comercials, igual que els elements en què s’exposin, hauran
de ser retirats a les hores de tancament de l’establiment.
- S’ha de permetre el pas a l'accés als habitatges amb un mínim d’1,2 metres de pas
lliure.
- A la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d’amarratge
que en sobresurti fins a dos metres d’alçada.

- Els tendals hauran de ser retràctil amb forma rectangular i es projectarà un 1 metre,
com a màxim. Aquests només es podran subjectar en façana i el seu vol haurà de
deixar una alçada de pas lliure mínima de 2,2 m. Aquests seran de material tèxtil, llisos
i d’un color clar.

- Una vegada finalitzada la temporada o quan romanguin tancats més de set dies
consecutius, hauran de retirar de la via pública tots els elements de l’ocupació,
mobiliari i resta d’instal·lacions autoritzades. Ha de quedar completament expedita per
al trànsit de vianants la porció de domini públic on se situava l’ocupació.

- Aquesta autorització només fa referència als elements indicats a la taula adjunta. La
instal·lació de qualsevol altre element requerirà llicència prèvia.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

2. Comunicar al Departament de Gestió Tributària que emeti la devolució corresponent
a la diferència entre els 6 m2 d’ocupació de la via pública concedits, i els 8 m2 pagats
en autoliquidació en data 20 de juliol de 2017 (OVP 2017 56).
3. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Policia Local, així com al
Departament de Gestió Tributària, per al seu coneixement i efectes.
4. Informar a l’interessat que contra el punt primer, aquest acte administratiu, que posa
fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra el punt segon del present acord, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos, d’acord amb l’article 108 LBRL i l’article 14.2
LRHL.
Contra el punt quart d’aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos, d’acord amb l’article 108 LBRL i l’article 14.2
LRHL. Exp. núm. 2017/006625”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

19.0.- Concedir llicència d'OVP a Maria Pilar Martín Olmo
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l'activitat de venda de
calçats anomenada "Calza2Como2", situada al carrer de la Riera Ginjolers, núm. 41,
de Roses.
Antecedents

1. En data 20 de juliol de 2017 (RE 14240/17), la senyora Maria Pilar Martín Olmo ha
sol·licitat llicència d’ocupació comercial de la via pública per a l’activitat de venda de
calçats anomenada "Calza2Como2", situada al carrer de la Riera Ginjolers, núm. 41,
d’aquest terme municipal.
S’ha emès el document de pagament OVP 2017 59 d’un import de 126,36 € (110,36 €
de taxa d’ocupació per 1,53 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació)
La interessada ha pagat l’import de 126,36 €.
2. Amb data 27 de juliol de 2017 s’ha realitzat visita d’inspecció en relació a la
sol·licitud efectuada.

3. En data 20 de setembre de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un
certificat conforme la interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb
l’administració.
4. Amb data 22 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
5. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.
Fonaments de dret

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).

Sisè. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals. BOE núm. 59, de 9 de març de 2004
Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).

Acord
1. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses a la senyora Maria Pilar Martín Olmo, per a
l’activitat de venda de calçats anomenada “Calza2Como2”, situada al carrer de la
Riera Ginjolers, núm. 41, d’aquest terme municipal, de conformitat amb el plànol adjunt
amb indicació de les superfícies a ocupar que s’adjunten i que forma part d’aquest
acord; i d’acord amb les següents consideracions:

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

ACTIVITAT

NOM COMERCIAL CALZA2COMO2

VENDA DE CALÇATS

TITULAR

DE MARIA PILAR MARTIN OLMO

REPRESENTANT

--

L’ACTIVITAT

ADREÇA

C/ DE LA RIERA GINJOLERS, TIPUS

SUPERFÍCIE

COMERCIAL

41

D'OCUPACIÓ

3,95 M2

DIMENSIONS

4,71 X 0,84 M

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA COMERCIAL
SÍ

MOBILIARI

2 UNITATS

SÍ

TENDALS

9,8 ML

D’EXPOSICIÓ
HORARI D’OCUPACIÓ

HORARI DE L’ESTABLIMENT

CONDICIONS PARTICULARS

-L'ocupació de via pública s'ha de limitar a les superfícies i emplaçament en base el
plànol adjunt.

-No es podrà ocupar amb cap element que pugui malmetre el paviment de la via
pública, ni ancorar-hi cap instal·lació. Tots els elements hauran de disposar de
protecció (tacs de goma en tots els peus). El particular que causi danys en els béns
d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva reparació.
-En tot moment haurà de vetllar per donar compliment als valors límit d’immissió
sonora establerts en l’Ordenança Municipal de Soroll de Roses.
-Haurà de mantenir un correcte estat de neteja de la via pública en l’àmbit d’influència
de l’ocupació.
- A la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d’amarratge
que en sobresurti fins a dos metres d’alçada.

- Els tendals hauran de ser retràctil amb forma rectangular i es projectarà un 1 metre,
com a màxim. Aquests només es podran subjectar en façana i el seu vol haurà de

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

deixar una alçada de pas lliure mínima de 2,2 m. Aquests seran de material tèxtil, llisos
i d’un color clar.

-Una vegada finalitzada la temporada o quan romanguin tancats més de set dies
consecutius, hauran de retirar de la via pública tots els elements de l’ocupació,
mobiliari i resta d’instal·lacions autoritzades. Ha de quedar completament expedita per
al trànsit de vianants la porció de domini públic on se situava l’ocupació.

-Aquesta autorització només fa referència als elements indicats a la taula adjunta. La
instal·lació de qualsevol altre elementrequerirà llicència prèvia.

2. Comunicar al Departament de Gestió Tributària que emeti la liquidació corresponent
a la diferència entre els 3,95 m2 d’ocupació de la via pública concedits, i els 1,53 m2
pagats en autoliquidació en data 20 de juliol de 2017 (OVP 2017 59).

3. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a la Policia Local, així com al
Departament de Gestió Tributària, per al seu coneixement i efectes.

4. Informar a la interessada que contra el punt primer aquest acte administratiu, que
posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Contra el punt segon del present acord, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos, d’acord amb l’article 108 LBRL i l’article 14.2
LRHL.
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Contra el punt quart d’aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, s’haurà
d’interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos, d’acord amb l’article 108 LBRL i l’article 14.2
LRHL.
Exp. núm. 2017/006641.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
20.0.- Denegar la modificació de la llicència d'OVP a Sanés Gallego SL
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la denegació de la modificació de la llicència d’ocupació de la via
pública de l’activitat de restaurant-bar anomenada “Ci”, situat al carrer del Dr. Jaume Pi
i Sunyer, núm. 36.

Antecedents
1. En data 4 d’agost de 2017 i RE 15191/17, l’entitat Sanés Gallego SL representada
pel senyor Jordi Sanés Gallego sol·licita ampliar l’ocupació de la via pública per a
l'activitat anomenada "CI" situada al carrer al carrer del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm.
36. (De 2,10 m d’amplada a 3,50 m)
2. Amb data 21 d’agost de 2017, l'inspector municipal ha realitzat visita d’inspecció en
relació a la sol·licitud efectuada.
3. Amb data 22 d’agost de 2017 el Cap de la unitat de recaptació ha emès un certificat
d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

4. Segons dades de l'arxiu municipal, mitjançant acord de Junta de Govern Local en
sessió ordinària de data 22 de maig de 2017 es prorroga la llicència d'ocupació de via
pública al local anomenat “Ci” situat al carrer del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm. 36.
5. Amb data 18 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe desfavorable amb les següents consideracions i
conclusions:
“Consideracions Prèvies
Primera.-La profunditat indicada de l’ocupació en el tram del carrer Pi i Sunyer és
superior al permès. D’acord amb l’article 6.1.4 “es podran autoritzar terrasses annexes
als establiments hostalers -......-en el cas de rambles i altres zones de vianants
anàlogues, del 50 % de cada meitat de l’amplada de la rambla, i deixant sempre un
mínim de 1,5 m de pas lliure per a vianants.
Segona.-L'amplada de 2,1 m concedida per l'activitat de referència en el tram del
carrer Dr. Pi i Sunyer s'ajusta als condicionants establerts en la consideració primera.
Conclusions
D'acord amb allò exposat en les consideracions prèvies, s'informa desfavorablement la
sol·licitud presentada per l'entitat Sanés Gallego, S.L, representada pel senyor Jordi
Sanés Gallego en data 04 d'agost de 2017, RE 15191/17, per ampliar l'ocupació de la
via pública amb taules i cadires al local situat al carrer del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm.
36, d’aquest terme municipal, atès que l'amplada del carrer Dr. Jaume Pi i Sunyer en
aquest punt és de 8,77 m i conseqüentment, l'amplada màxima d'ocupació de via
pública és de 2,19 metres”.
5. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.

Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).

Sisè. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals. BOE núm. 59, de 9 de març de 2004
Setè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).

Acord

1. Denegar a l'entitat Sanés Gallego, S.L, representada pel senyor Jordi Sanés
Gallego, la sol·licitud efectuada per ampliar l'ocupació de la via pública amb taules i
cadires al local situat al carrer del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm. 36, d’aquest terme
municipal, atès que l'amplada del carrer en aquest punt és de 8,77 m i aplicant els
condicionats de l’article 6.1.4 de l'Ordenança d'ocupació de via pública, l'amplada
màxima d'ocupació de via pública pot ser de 2,19 metres.

2. Advertir l'interessat que no disposa de llicència per ocupar el domini públic municipal
en la zona sol·licitada, per la qual cosa no pot situar-hi taules i cadires. En el cas que
es comprovi que sobreocupa amb aquests elements, sense llicència, podrà ser objecte
de la incoació d’un expedient sancionador, tot això sens detriment de la incoació de
multes coercitives per incompliment de les ordres dictades, d’acord amb l’article 103
de la Llei 39/15.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

3. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho a la Policia Local, per al seu
coneixement i efectes.
4. Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/007070.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
21.0.- Denegar la llicència d'OVP a Catherine Gazo
Identificació de l’expedient

Proposta relativa a la denegació de la llicència d'ocupació de la via pública per a
l'activitat de venda de roba anomenada "K.Do", situada al c. del Dr. Jaume Pi i Sunyer,
núm. 18.
Antecedents

1. En data 11 d'agost de 2017, RE 15615/17, la senyora Catherine Josette Gazo
sol·licita la llicència d'ocupació de la via pública per a l'activitat de venda de roba
anomenada "K.Do", situada al c. del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm. 18; abans a nom de
l'entitat Nakado Gazo, SL.

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

2. Amb data 25 d'agost de 2017 l’inspector municipal ha emès un informe en relació a
la sol·licitud efectuada.

3. En data 28 d'agost de 2017 el Cap de la Unitat de Recaptació emet certificat de no
estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració.
4. Amb data 20 de setembre de 2017 l’enginyer municipal ha emès un informe
desfavorable en relació amb aquest assumpte.

Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

1. Denegar la sol·licitud de llicència de via pública efectuada per la senyora Catherine
Josette Gazo en local situat al carrer del Dr. Jaume Pi i Sunyer, núm. 18, atès que té
deutes pendents amb l'Administració, i incompleix els requisits mínims exigits per
concedir aquests tipus de llicències segons allò establert en l’art. 23.1.b de
l'Ordenança.
2. Ordenar a la interessada que retiri de forma immediata l’ocupació de la via pública,
atès que no disposa de llicència per a l’ocupació del domini públic municipal, segons
estableix l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal
en l’activitat hostalera i comercial de Roses.

3. Advertir a la interessada que de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat,
aquest Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament la retirada per tal d’impedir el
manteniment dels efectes de la infracció. La retirada subsidiària serà realitzada en una
actuació conjunta per part de la Brigada i la Policia Municipal, en la que es retiraran els
objectes, materials, utensilis o productes amb què s’estigui cometent o s’hagi comès la
infracció.

4. Advertir a la interessada que de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat,
també podrà ser objecte de multes coercitives, sens detriment de la incoació d’un
expedient sancionador tipificat com una falta molt greu per incompliment de l’article 4
sancionable amb una multa de 2.500 €.

5. Notificar allò acordat a la interessada i a la Policia Local pel seu coneixement i
efectes i per tal que vetlli pel compliment de l'ordre dictada.

6. Comunicar a la Brigada d'obres de l'Àrea d'infraestructures i Serveis Públics allò
determinat en aquesta resolució.

7. Informar a la interessada que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.
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de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

bc12d375-3820-4717-b12c-cb9b29aaaf32.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/007420”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
22.0.- Denegar la llicència d'OVP a Oscar Garcia Herruzo
Proposta relativa a la denegació de la llicència d’ocupació de la via pública de l’activitat
situada a l’avinguda de la Gola de l’Estany, núm. 43-47.
Antecedents
1. En data 10 d’agost de 2017, RE 15470/17, el senyor Òscar Garcia Herruzo ha
sol·licitat la llicència d'ocupació de la via pública amb un tendal per a l’activitat
anomenada “Euro Sport”, situada al local de l’avinguda de la Gola de l’Estany, núm.
43-47, d’aquest terme municipal.
S’ha emès el document de pagament OVP 2017 63 d’un import de 63,14 € (46,92 €
de taxa d’ocupació per 6 ml tendal i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació)
L’ interessat ha pagat l’import de 63,14 €.
2. En data 31 d’agost de 2017, l'inspector de la via pública ha emès un informe en
relació amb la sol·licitud efectuada.
3. Amb data 18 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe desfavorable en relació amb aquest assumpte, en
què es considera el següent:
“Primera. D'acord amb les fotografies presentades consta un tendal situat a la part
frontal de la terrassa coberta. Segons l'article 20.3.c) de l'Ordenança ‘Els tendals es
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podran subjectar només en façana. El seu vol no podrà excedir de la superfície
autoritzada per a terrassa, ni entorpir el trànsit per als vianants’.
Segona. Es comprova que el material tèxtil de què es composa el tendal instal·lat és
ratllat i de color groci blanc. D'acord amb l'article 20.3.c de l'Ordenança els colors han
de ser llisos i clars.
Conclusions
Informo desfavorablement de la sol·licitud de llicència per ocupar la via pública amb un
tendal a l'activitat situada a l'Avinguda de la Gola de l'Estany, núm. 43-47, atès que el
tendals només es poden subjectar a façana d'acord amb l'article 20.3.c) de
l'Ordenança i els colors han de ser llisos. “.
5. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
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1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Denegar la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública amb un tendal al
senyor Òscar Garcia Herruzo per a l’activitat “Euro Sport” situada al local de l’avinguda
de la Gola de l’Estany, núm. 43-47, atès que s’ha comprovat que el tendal consta
situat a la part frontal de la terrassa coberta i que aquest és ratllat i de color groc i
blanc; i segons l’article 20.3.c) de l’Ordenança els tendals només es poden subjectar a
la façana i els seus colors han de ser llisos.
2. Ordenar a l’interessat que retiri el tendal de l’ocupació de la via pública, en un
termini màxim de 3 dies a comptar des de l’endemà de la notificació d’aquest acord;
atès que no disposa de llicència per a l’ocupació del domini públic municipal, segons
estableix l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal
en l’activitat hostalera i comercial de Roses.
3. Advertir a l’interessat que de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat,
aquest Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament la retirada per tal d’impedir el
manteniment dels efectes de la infracció, sense perjudici de la imposició de multes
coercitives i/o de la incoació d’un expedient sancionador tipificat com una falta molt
greu per incompliment de l’article 4 sancionable amb una multa de 2.500 €.
4. Notificar allò acordat a l’interessat i a la Policia Local pel seu coneixement i efectes i
per tal que vetlli pel compliment de l'ordre dictada.
5. Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.
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No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/007434.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
23.0.- Denegar la llicència d'OVP a Ahmed Boukalai
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la denegació de la llicència d’ocupació de la via pública de l’activitat
de carnisseria anomenada “El Bakara” situada al carrer del Dr. Ignasi Barraquer, núm.
2-8, baixos, porta 5.
Antecedents

1. En data 4 de setembre de 2017, RE 16526/17, el senyor Ahmed Boukalai ha
sol·licitat la llicència d'ocupació de la via pública amb un tendal de l’activitat
anomenada “El Bakara”, situada al local del carrer del Dr. Ignasi Barraquer, núm. 2-8,
baixos, porta 5.

2. En data 8 de setembre de 2017, l'inspector de la via pública ha emès un informe en
relació amb aquesta sol·licitud.
3. D’acord amb l’informe del Cap de la Unitat de Recaptació, de data 13 de setembre
de 2017, conforme l’interessat no està al corrent de les seves obligacions tributàries
amb l’administració.
4. Amb data 22 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe desfavorable en relació amb aquest assumpte, en
què es considera el següent:
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“D'acord amb allò exposat en els antecedents, l’interessat té deutes pendents amb
l'Administració. A més, es comprova que el material tèxtil de què es composa el tendal
instal·lat és de color verd. D'acord amb l'article 20.3.c de l'Ordenança els colors han de
ser clars.”
5. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Denegar la sol·licitud de llicència d’ocupació de la via pública amb un tendal
efectuada pel senyor Ahmed Boukalai per a l’activitat de carnisseria situada al local del
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carrer del Dr. Ignasi Barraquer, núm. 2-8, baixos, porta 5, atès que s’ha comprovat que
l’interessat té deutes pendents amb l’administració, per la qual cosa incompleix els
requisits mínims exigits per a concedir aquests tipus de llicències segons allò establert
en l’art. 23.1.b de l’Ordenança; així com s’ha constatat que el tendal instal·lat en
l’establiment és de color verd. D’acord amb l’article 20.3.c) de l’Ordenança els seus
colors han de ser clars.
2. Ordenar a l’interessat que retiri el tendal de l’ocupació de la via pública, atès que no
disposa de llicència per a l’ocupació del domini públic municipal, segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses.
3. Advertir a l’interessat que de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat,
aquest Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament la retirada per tal d’impedir el
manteniment dels efectes de la infracció. La retirada subsidiària serà realitzada en una
actuació conjunta per part de la Brigada i la Policia Local municipals, mitjançant la qual
s’enretirarà els objectes, materials, utensilis o producte amb què s’estigui cometent o
s’hagi comès la infracció.
4. Advertir a l’interessat que de no dur a terme allò ordenat en el termini assenyalat,
també podrà ser objecte de multes coercitives, sense perjudici de la incoació d’un
expedient sancionador tipificat com una falta molt greu per incompliment de l’article 4
sancionable amb una multa de 2.500 €.
5. Notificar allò acordat a l’interessat i a la Policia Local pel seu coneixement i efectes i
per tal que vetlli pel compliment de l'ordre dictada.
6. Comunicar-ho a la Brigada d’obres de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, per
al seu coneixement i efectes.
7. Informar a l’interessat que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. 2017/007735”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
24.0.- Concedir llicència d'OVP a Laura Cámara Samblas
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la concessió de la llicència d’ocupació de la via pública de l’activitat
anomenada “Nou Nens”, situada al carrer de l’Església ,7 cantonada Plaça de
l’Església, 1
Antecedents

1. En data 22 de setembre de 2017 i RE 18104/17, la senyora Laura Cámara Samblas
sol·licita ocupació de la via pública per a l'activitat anomenada "Nou Nens" situada al
carrer de l’Església, 7 cantonada Plaça de l’Església, 1.
S’ha emès el document de pagament OVP 2017 80 d’un import de 165,74 € (149,52€
de taxa d’ocupació per 5,9 ml (tendal) i 1,9 m2 (ocupació comercial) i 16,22 € de taxa
de tràmit d’autorització d’ocupació.).
La interessada ha pagat l’import de 165,74 €.

2. En data 26 de setembre de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un
certificat conforme la interessada està al corrent de les obligacions tributàries amb
l’administració.
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3. Amb data 27 de setembre de 2017, l'inspector municipal ha realitzat visita
d’inspecció en relació a la sol·licitud efectuada.
4. Amb data 20 d’octubre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
5. Amb data 23 d’octubre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe favorable.
Fonaments de dret
Primer. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 -2 d’octubre de 2016).
Segon. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Tercer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediments de les
Administracions Públiques de Catalunya (DOGC 5686 de 3 d’agost de 2010).
Quart. Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127 de 2 de juliol de
2012).
Cinquè. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (BOE núm.
80 de 03 de Abril de 1985).
Sisè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds d’ocupació de la via pública és la
Junta de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Concedir la llicència municipal d’ocupació de la via pública segons estableix
l’Ordenança municipal reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
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l’activitat hostalera i comercial de Roses a la senyora Laura Cámara Samblas, per a
l’activitat de botiga de venda de roba infantil anomenada “Nou Nens”, situada al carrer
de l’Església, 7 cantonada Plaça de l’Església, 1, d’aquest terme municipal, de
conformitat amb el plànol adjunt amb indicació de les superfícies a ocupar que
s’adjunten i que forma part d’aquest acord; i d’acord amb les següents consideracions:

ACTIVITAT

BOTIGA DE VENDA DE ROBA NOM COMERCIAL

NOU NENS

INFANTIL

TITULAR

REPRESENTANT

DE LAURA CÁMARA SAMBLAS

--

L’ACTIVITAT
C/ DE L’ESGLÉSIA,

ADREÇA

7 – PLAÇA DE TIPUS D'OCUPACIÓ

COMERCIAL

L’ESGLÉSIA, 1

SUPERFÍCIE

1,9 M2

DIMENSIONS

3,8 X 0,5 M

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA COMERCIAL
SÍ

MOBILIARI

2 UNITATS

TENDALS

NO

D’EXPOSICIÓ
HORARI D’OCUPACIÓ

HORARI DE L’ESTABLIMENT

CONDICIONS PARTICULARS

-L'ocupació de via pública s'ha de limitar a les superfícies i emplaçament en base el
plànol adjunt.

-No es podrà ocupar amb cap element que pugui malmetre el paviment de la via
pública, ni ancorar-hi cap instal·lació. Tots els elements hauran de disposar de
protecció (tacs de goma en tots els peus). El particular que causi danys en els béns
d’ús o servei públic, estarà obligat a la seva reparació.
-Haurà de mantenir un correcte estat de neteja de la via pública en l’àmbit d’influència
de l’ocupació.
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- Els objectes i mostres comercials, igual que els elements en què s’exposin, hauran
de ser retirats a les hores de tancament de l’establiment.
- A la façana de l’establiment no es podrà instal·lar de forma fixa cap tipus d’amarratge
que en sobresurti fins a dos metres d’alçada.

-Una vegada finalitzada la temporada o quan romanguin tancats més de set dies
consecutius, hauran de retirar de la via pública tots els elements de l’ocupació,
mobiliari i resta d’instal·lacions autoritzades. Ha de quedar completament expedita per
al trànsit de vianants la porció de domini públic on se situava l’ocupació.

-Aquesta autorització només fa referència als elements indicats a la taula adjunta. La
instal·lació de qualsevol altre elementrequerirà llicència prèvia.

2. Ordenar a la senyora Laura Cámara Samblas que de manera immediata retiri els
tendals ratllats de la façana del carrer de l’Església, 7 i de la Plaça de l’Església, 1,
atès que aquests no són legalitzables, d'acord amb l'article 20.3.c de l'Ordenança els
colors dels elements instal·lats han de ser llisos i clars.

3. Advertir a la interessada que no disposa de llicència per ocupar el domini públic
municipal amb tendals per la qual cosa no pot disposar d'aquests elements. En el cas
que es comprovi que ocupa amb aquests elements sense llicència, podrà ser objecte
de la incoació d’un expedient sancionador, sense perjudici de la incoació de multes
coercitives per incompliment de les ordres dictades, d’acord amb l’article 36 de
l'Ordenança i l’article 103 de la Llei 39/15.

4. Notificar aquest acord a la interessada i comunicar-ho a la Policia Local, així com al
Departament de Gestió Tributària, per al seu coneixement i efectes i perquè vetlli pel
compliment de l’ordre dictada.

5. Informar a la interessada que contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
hàbil següent de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil
següent de la seva notificació.

No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
25.0.- Donar comptes a la JGL dels preus de l'Aigua any 2017
Identificació de l’expedient
Donar comptes de la comunicació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que en el
seu compromís amb la transparència posa al servei de la ciutadania i les
administracions locals l’Observatori del preus de l’aigua.
Antecedents
1. En data 28 de juliol de 2017 i RE 14743, l’Agència Catana de l’Aigua (ACA) tramet
escrit en el que comunica que en el seu compromís amb la transparència posa al
servei de la ciutadania i les administracions locals l’Observatori del preus de l’aigua.
En aquest espai de la web de l’ACA es dóna accés amb caràcter permanent i
actualitzat la informació relativa al preu i la factura de l’aigua dels municipis de
Catalunya.
Respecte als preus de l’any 2017, al mes de maig i juny l’ACA va demanar la
col·laboració a tots els ajuntaments sol·licitant informació relativa a la factura i les
estructures aplicades en la facturació de l’aigua de cada municipi; en l'escrit ens
agraeix l'ajuda i ens comunica que el càlcul del preu de l’aigua per un consum
domèstic de 12 m3/mes.

Amb aquest escrit ens adjunten el resultat, que es publicà a finals de juliol a la web de
l’ACA.
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Municipi

Roses

Comarca

Alt
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Cànon
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de

guera

trament

l'aigua

m
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0,654

0,155

TOTAL

Gestió
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Gestió
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aigua
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DAD REG
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AGUAS, SAU
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2. Amb data 7 de novembre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe
favorable en relació a aquest assumpte.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local.
Segon. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

Acord
1. Donar comptes

a la Junta de Govern Local de l’escrit presentat per l’Agència

Catalana de l’Aigua de data 28 de juliol de 2017 i RE 14743, que en el seu compromís
amb la transparència posa al servei de la ciutadania i les administracions locals
l’Observatori del preus de l’aigua.
2. Comunicar-ho al serveis tècnics municipals de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis
Públics per al seu coneixement. Exp. 2017/008656”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
26.0.- Autoritzar a Construccions Narcis Matas SL com ECAM
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SOREA,SDA
REG

Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’autorització municipal per a prestar el servei d’obres, instal·lacions
i serveis en domini públic municipal a l'entitat Construccions Narcís Matas SL
Antecedents
1. En data 28 de juliol de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Roses acorda aprovar
definitivament l’anomenada Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el
domini públic municipal, que queda publicada en el núm. 176 del BOP de data
12/09/08.
2. En el capítol VIII d’aquesta ordenança, es defineixen les ECAM com a empreses
contractistes amb autorització municipal. En els articles 46 i 47 es defineix la
documentació que hauran d’aportar les empreses que vulguin disposar de la
corresponent autorització municipal i quedar habilitades per prestar el servei d’obres
en el domini públic de Roses.

3. En data 21 de juny de 2017 i RE 2017012149 el senyor Jordi Matas Domènech, en
representació de l’empresa Construccions Narcís Matas SL, adjunta documentació i
sol·licita l’autorització municipal per habilitar-se com a ECAM segons l’Ordenança
sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.
4. Amb data 13 d’octubre de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
favorable en relació amb aquest assumpte

5. Amb data 3 de novembre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe
favorable al respecte.
6. Amb data 10 de novembre de 2017 s’ha fet constar el “revisat i conforme” per part
de la Intervenció municipal.
Fonaments de dret
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Primer. Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.08.2010).
Segon. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
Tercer. Llei 40/2015, d’ 1 d’ octubre, de règim jurídic del sector públic. (BOE núm. 236
de 2 d’octubre de 2015).
Quart. 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.
Cinquè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals (ROAS).
Sisè. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012)

Setè. Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal
(BOP núm. 176 de 12 de setembre de 2008).
Acord
1. Atorgar a l’entitat Construccions Narcís Matas SL representada pel senyor Jordi
Matas Domènech autorització municipal i habilitació per prestar el servei d’obres,
instal·lacions i serveis en domini públic municipal, d’acord amb la documentació
aportada i amb aplicació a partir de l’endemà de la notificació de l’acord de la Junta de
Govern Local, i per un període de dos anys, d’acord amb l’article 46 de l’Ordenança
sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, amb els deures i les
obligacions que li són inherents.
S’assenyalen les següents condicions:
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a) D’acord amb l’article 47 de l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el
domini públic municipal, la fiança que haurà de dipositar l’empresa Construccions
Narcís Matas SL haurà de ser de 30.492,00 €, ja que equival al 12% de l’import previst
d’efectuar amb l’autorització municipal (210.000 € + IVA).
b) La fiança es regularitzarà anualment en base al volum d’obra realment efectuada
dins de l’àmbit de la ordenança, en els dotze mesos anteriors a la regularització. Per
tant, l’empresa Construccions Narcís Matas SL, haurà de presentar una declaració
jurada del volum d’obra executada amb data límit el dia d’inici de l’autorització dels
anys en què aquesta sigui vigent.
2. Informar a l’interessat que aquesta empresa quedarà codificada en el registre
municipal com a ECAM 04.
3. Comunicar a l’empresa Construccions Narcís Matas SL el llistat de preus o tarifes
màximes generals aprovats per l’Ajuntament de Roses que s’aplicaran a les diferents
partides d’obra civil en l’àmbit de la ordenança, i que seran la referència màxima que
podran aplicar les ECAM en les seves ofertes.
4. Informar a l’interessat que, quan estigui propera la finalització del termini de dos
anys atorgat, i en el supòsit que estigui interessada en prorrogar l’autorització, haurà
de sol·licitar-ho per escrit a l’Ajuntament.
5. Notificar a l’interessat aquest acord.
6. Comunicar als Departaments de Serveis d’Atenció al Ciutadà, Comunicació,
Tresoreria i Gestió Tributària de l’Ajuntament, a la Policia Local, a les empreses de
serveis municipals Rosersa, Sorea i Rosesnet, i a les empreses de serveis públics
Endesa, Gas Natural i Telefónica aquest acord per al seu coneixement i als efectes
oportuns.
7. Informar a l’interessat que contra aquesta resolució, que posa fi a la via
administrativa i és immediatament executiva, és susceptible de la interposició dels
següents recursos:
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- Recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
- Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
- No obstant això, es pot interposat qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. núm. 2017/006015”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

ÀREA DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
“
27.0.- Esmena acord de reubicació definitiva de 12 parades del mercat
Identificació de l’expedient

Esmena de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017: 22,Reubicació de parades del mercat no sedentari de Roses, per interès municipal,
afectades per l'execució del projecte «Acondicionament del rec Fondo en l'àmbit de la
Ciutadella».
>>
Antecedents

1. En data 6 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va
aprovar iniciar la reubicació de parades del mercat no sedentari de Roses, per interès
municipal, afectades per l’execució del projecte «Acondicionament del rec fondo en
l’àmbit de la Ciutadellla». (punt 22)
2. En el punt 1 de la part resolutiva de l’esmentat acord la relació de les dotze parades
va quedar tallada per error i manca incloure les parades següents:

Núm parada

Núm ordre parada

200
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276

1170

3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
Fonaments de dret

Primer. Reglament del mercat de venda no sedentària de Roses (BOP 114 de 15 de
juny de 2016)

Segon. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de
marxants.
Tercer. Decret d’alcaldia núm 1776/ 17.6.2015, de data 16 de juny de les delegacions
a favor de la Junta de Govern Local. (Llicències d’ocupació de la via pública).

Acord
1. Esmenar l’acord en el sentit de modificar el punt 1 de la part resolutiva i on diu:

«Iniciar els tràmits per la reubicació de les 12 parades següents:

Núm Parada

Núm ordre

159

1003

35

1015

40

1016

43

1017

14

1047

232

1171

294

1165

299

1166

286

1167

312

1168

1169 «

Ha de dir:
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«Iniciar els tràmits per la reubicació de les 12 parades següents:

Núm Parada

Núm ordre

159

1003

35

1015

40

1016

43

1017

14

1047

232

1171

294

1165

299

1166

286

1167

312

1168

200

1169

276

1170»

2. Notificar el present acord als interessats.
Aquesta resolució no es pot impugnar, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat. Exp. Núm. 2017/001818.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

ÀREA D’ESPORTS
“
28.0.- Concessió definitiva Programa 2 Esports
Identificació de l’expedient

Atorgament, amb caràcter definitiu, de les subvencions presentades en el marc del
Programa 2 "Subvencions a entitats que realitzin i/o organitzin activitats en matèria
esportiva."
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Antecedents
1. En data 10 d’octubre de 2017 s’ha dictat una proposta de resolució provisional en
relació a les sol·licituds de subvenció presentades en el marc del programa 2
"Subvencions a entitats que realitzin i/o organitzin activitats en matèria esportiva",
previst a les Bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals per a
l’any 2017 atorgant un termini de 10 dies hàbils als interessats per a presentar
al·legacions i/o reformular la seva petició.
2. Que segons informe tècnic no consta que en el termini atorgat a l’efecte s’hagin
presentat al·legacions i/ reformulacions.

3. Les bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals publicades al
BOP número 12 de data 18 de gener de 2017, estableixen que per a facilitar el
finançament de les actuacions inherents a la subvenció concedida es realitzarà un
pagament anticipat del 50% de l’import concedit amb càrrec al pressupost de l’exercici
vigent. El pagament del 50% restant es realitzarà un cop justificada la realització de
l’activitat, amb càrrec al pressupost de l’exercici següent.
4. Consta en l’expedient els informes dels Serveis Jurídics i d’intervenció.
Fonaments de dret

Primer. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament
que la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).

Segon. Bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals per a
l’exercici 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 12, de
18 de gener de 2017 i de la corresponent convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 40, de 27 de febrer de 2017.
Acord

1. Atorgar, amb caràcter definitiu, als beneficiaris que tot seguit es relacionen, una
subvenció en el marc del programa 2 "Subvencions a entitats que realitzin i/o
Codi
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organitzin activitats en matèria esportiva", previst a les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions municipals per a l’exercici 2017, d’acord amb les següents
dades:

Beneficiari

NIF/CIF

Pressupost

de Import Subvenció

l’activitat acceptat
SALA G 55201735

1.382,86 €

1.149,50 €

ESPORTIVA G 55069397

4.704,00 €

2.403,50 €

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA DE G 17604307

3.600,00 €

2.508,00 €

CLUB

ESPORTIU

ROSES TEAM 14
CLUB

PESCA

ROSES

CAÇA DE ROSES
CLUB ATLETISME ROSES

G 55013346

6.700,00 €

1.100,00 € ***

CLUB CICLISTA ROSES

G 17406109

4.650,00 €

2.664, 75 €

CLUB BADIA DE ROSES

G 17618265

3.600,00 €

1.358, 50 €

ASSOCIACIÓ

G 17614660

4.262,50 €

1.567,50 €

DE G 55091722

3.500,00 €

1.828,75 €

EXCURSIONISTA DE ROSES,
CABIROLS
CLUB

ESPORTIU

I

LLEURE PLATJA DE ROSES
14.580,50 €

TOTAL ATORGAT

*** Import sol·licitat per l’interessat
>> S’assenyalen les següents condicions per al reconeixement de la subvenció:
Un cop realitzat el projecte o l’activitat, el beneficiari haurà de presentar la
documentació justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
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beneficiari o per la persona que actua en la seva representació, acreditant les
activitats realitzades, els resultats obtinguts i que s’han acomplert les
condicions exigides en l’acord de concessió.
La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat que
es determini a l’acord de concessió definitiva de la subvenció i no
exclusivament sobre la quantitat subvencionada per l’Ajuntament.

La justificació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà mitjançant

-El compte justificatiu simplificat per a subvencions concedides per un import
igual o inferior a 3.000 €.
La justificació s’acomplirà amb la presentació de la documentació que s’adjunta en
cada cas a la notificació del present acord.

La subvenció concedida haurà de justificar-se en el termini de dos mesos,
comptats a partir de la data de finalització del projecte o activitat
subvencionada, i sempre amb el limit del 28 de febrer de l’exercici
immediatament següent al que es concedeix la subvenció.
S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Roses
en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
2. Aprovar la despesa total de 14.580,50 € corresponent al 100% de la subvenció, dels
quals 7.290,25 € (50%) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17.62.3412.4880000 i
els 7.290,25 € (50%) restants amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent al
pressupost de l’exercici següent.

3. Concedir als beneficiaris tot seguit relacionats un pagament anticipat del 50% de
l’import concedit per a la realització de l’activitat que s’assenyala, d’acord amb l’apartat
8 del Programa 2, quedant els imports tal i com s’indica:
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Beneficiari

NIF/CIF

CLUB ESPORTIU SALA

G 55201735

de

la Import

subvenció

Subvenció

anticipat 50%

Activitats

1.149,50 €

574,75 €

2.403,50 €

1.201,75 €

2.508,00 €

1.254, 00 €

1.100,00 € ***

550,00 €

2.664, 75 €

1.332,38 €

1.358, 50 €

679,25 €

1.567,50 €

783,75 €

1.828,75 €

914,38 €

el futbol sala

PESCA

G 55069397

Activitats
relacionades amb

ESPORTIVA ROSES

la pesca esportiva

ASSOCIACIÓ

G 17604307

Activitats

ESPORTIVA DE CAÇA

relacionades amb

DE ROSES

la caça esportiva

CLUB

Pagament

relacionades amb

ROSES TEAM 14

CLUB

Objecte

ATLETISME G 55013346

ROSES

Activitats
relacionades amb
l’atletisme

CLUB

CICLISTA G 17406109

ROSES

Activitats
relacionades amb
el ciclisme

CLUB

BADIA

DE G 17618265

ROSES

Activitats
relacionades amb
els esports nàutics

ASSOCIACIÓ
EXCURSIONISTA

G 17614660
DE

Activitats
relacionades amb

ROSES, CABIROLS

l’excursionisme

CLUB ESPORTIU I DE G 55091722

Activitats

LLEURE

relacionades amb

PLATJA

DE

ROSES

el futbol platja

4. Informar als beneficiaris que l’Ajuntament de Roses publicarà l’atorgament
d’aquesta subvenció en els termes i en els mitjans que es preveuen a les bases
reguladores.
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5. Notificar aquest acord als beneficiaris informant-los que, una vegada comunicada la
concessió de la subvenció si en el termini de 10 dies hàbils no manifesten el contrari,
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per
a la seva aplicació.
6. Comunicar aquest acord al departament d’intervenció d’aquest ajuntament.

7. Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos. Expedient número 2017/000762”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 10:43 hores,
de la qual cosa en dono fe.

Document signat electrònicament.
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