J20160530 O
ACTA
ACTA de la sessió de la JUNTA DE GOVERN LOCAL del dia 30 de MAIG de 2016
A la Casa de la Vila, sota la Presidència de la senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa
presidenta, es reuneix la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la qual hi assisteixen els senyors
que tot seguit es detallen, per tal de dur a terme la sessió ORDINÀRIA de conformitat amb la
convocatòria repartida.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Sr. Carles Pàramo i Ponsetí

1r tinent d’alcalde

Sr. Francesc Giner Ballesta

2n tinent d’alcalde

Sr. Juan Manuel Fernández Martínez

3r 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

El senyor Marc Danés i Zurdo, regidor de l'Àrea d'Economia i Hisenda i de l'Àrea de Benestar
Social, ha estat convidat per la presidència per si es tractaven propostes de la seva regidoria.
Assisteix a la sessió la senyora Mariel·la Roig Guitart, interventora accidental de la corporació.
Actua com a secretari, el secretari general de la corporació, senyor Francisco Luis MUÑOZ
CAMEO.
S’obre la sessió a les 09:30 hores i es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, la qual
s'aprova.
El senyor Juan Manuel Fernández Martínez, 3r tinent d’alcalde, s'absenta de la sessió, per
abstenció legal, quan es tracta el punt 2.1, reincorporant-s'hi en el punt següent.
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1.- OBRES MAJORS
1.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA D’OBRES PER CONSTRUIR UN HABITATGE UNIFAMILIAR
AÏLLAT AMB PISCINA A LA FINCA DEL CARRER DE PETER PAULUS RUBENS, 36, DE
ROSES
Antecedents
1.

En data 31 de març de 2016, RE 5763/16, Didier Puigsarbe sol·licita llicència d’obres per
construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del carrer de Peter Paulus
Rubens, 36, de Roses (referència cadastral 7565020), d’acord amb el projecte bàsic
redactat per l’arquitecte Ignacio Herrera Rodríguez el març de 2016, visat pel Col·legi
d’arquitectes de Catalunya el 30.03.16 amb el núm. 2016400494.

2. Amb data 3 de maig del 2016 el responsable de sistemes d’informació geogràfica municipal
informa favorablement en relació amb les alineacions de la parcel·la.
3. En data 13 de maig de 2016, RE 8708/16, l’interessat aporta els plànols modificats 01
(topogràfic), 02 (planta general), 03 (planta baixa), 05 (seccions A i B), 06 (seccions C i D),
07 (façana est i façana sud), 08 (façana oest i façana nord), 09 (planta jardí), i 12-13
(tanques), redactats pel mateix arquitecte el maig de 2016.
4. Amb data 19 de maig de 2016 l’arquitecta municipal informa favorablement en relació amb
aquest assumpte.
5. Amb data 19 de maig de 2016 el regidor responsable de les Àrees d’Urbanisme i de Medi
Ambient, Carles Pàramo i Ponsetí, dicta una proposta 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 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. 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).
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
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1. Concedir a Didier Puigsarbe llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat
amb piscina a la finca del carrer de Peter Paulus Rubens, 36, de Roses (referència
cadastral 7565020), d’acord amb el projecte bàsic redactat per l’arquitecte Ignacio Herrera
Rodríguez el març de 2016, visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya el 30.03.16 amb el
núm. 2016400494, i amb els plànols modificats aportats amb RE 8708/13.05.16, redactats
en data maig de 2016; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
>> S’assenyalen com a condicions prèvies a l’inici de les obres l’aportació de la següent
documentació:
a) 2 exemplars del 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.
b) Fitxa de característiques tècniques i el pressupost d'execució material desglossat per
partides.
c) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte tècnic.
d) Contracte d’acceptació d’enderrocs i residus de la construcció.
e) Fotocòpia de l’alta de l’IAE del/de la contractista.
2. L’interessat queda exempt 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 l’interessat, per al seu coneixement i efectes, amb les següents condicions:
>> Condicions particulars:
a) Durant el període de l’1 de juliol al 31 d’agost resta prohibida la utilització de qualsevol
maquinària recollida en el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, utilitzada a l’aire
lliure, relacionada amb l’edificació d’obra major, a excepció de les declarades exemptes
de la suspensió d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora del soroll i les
vibracions.
b) 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).
>> 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).= Exp.: 1962/16.
2.- OBRES MENORS
2.1.- CONCEDIR LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA, DURANT TRES DIES, AMB
UN CONTENIDOR DE RUNA, AMB MOTIU DE L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA FINCA DEL
CARRER DE BERNAT DESCLOT, 16 DE ROSES
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Antecedents
1. La Junta de Govern Local del 29 de març de 2016 acorda concedir a José María Velasco
Domínguez llicència d’obres per construir una piscina, a la finca del carrer de Bernat
Desclot, 16 de Roses (referència cadastral 5396902), d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte tècnic Martí Tarrés Barnada el gener de 2016 i registrat d’entrada en el Col·legi
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona amb el núm.
16.V.00014 el dia 18.01.2016 (exp. 731/16).
2. En data 12 de maig de 2016, RE 8629/16, José María Velasco Domínguez sol·licita llic ència
per ocupar 20 m 2 de la via pública, amb un contenidor de runa, durant tres dies, amb motiu
de l’execució d’obres a l’esmentada finca (exp. 2807/16).
3. Amb data 18 de maig de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement l’ocupació
de la via pública descrita, amb la condició que quedi senyalitzada tant de dia com de nit i
protegida amb una tanca.
4. Amb data 19 de maig de 2016 el regidor responsable de les Àrees d’Urbanisme i de Medi
Ambient, Carles Pàramo i Ponsetí, dicta una proposta 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 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. 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).
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Concedir a José María Velasco Domínguez llicència per ocupar 20 m 2 de la via pública,
durant tres dies, amb un contenidor de runa, amb motiu de l’execució d’obres consistents
en construir una piscina a la finca del carrer de Bernat Desclot, 16 de Roses (referència
cadastral 5396902); 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:
>> Condició particular:
a) L’ocupació haurà de quedar senyalitzada tant de dia com de nit i protegida amb una
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tanca.
>> 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).= Exp. 2807/16.
2.2.- CONCEDIR LLICÈNCIA PER OCUPAR LA VIA PÚBLICA, DURANT 28 DIES, AMB UN
CONTENIDOR DE RUNA, AMB MOTIU DE L’EXECUCIÓ D’OBRES A LA FINCA DEL
CARRER DE L’ESCORIAL, 12 DE ROSES
Antecedents
1. La Junta de Govern Local del 6 de juliol de 2015 acorda concedir a Francisco Blázquez
García llicència d’obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer de
l’Escorial, 12 de Roses (referència cadastral 2205023) d’acord amb el projecte bàsic
redactat per l’arquitecte Xavier Goday Masó el gener de 2014, visat pel Col·legi
d’arquitectes de Catalunya el 28.01.2014 amb el núm. 2014400148 i amb les esmenes i
especificacions introduïdes a la documentació que el complementa aportada amb RE
9268/06.06.15; amb una sèrie de condicions (exp. 2044/15).
2. Amb data 26 d’abril de 2016 l’Alcaldia, mitjançant Resolució 1612/16, resol requerir a
Francisco Blázquez Garcia perquè, en el termini de 15 dies, sol·liciti la llicència per ocupar
la via pública amb material de construcció, atès que s’ha detectat que l’està duent a terme.
3. En data 17 de maig de 2016, RE 8841/16, Francisco Blázquez García sol·licita llicència per
ocupar 6 m 2 de la via pública, amb un contenidor de runa, amb motiu de l’execució de les
esmentades obres, durant un total de 28 dies: 7 dies del 3 al 9 de març de 2016 i 21 dies
del 3 al 23 de maig de 2016 ambdós inclosos (exp. 2871/16).
4. Amb data 19 de maig de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement l’ocupació
de la via pública descrita, amb la condició que quedi senyalitzada tant de dia com de nit i
protegida amb una tanca.
5. Amb data 23 de maig de 2016 el regidor responsable de les Àrees d’Urbanisme i de Medi
Ambient, Carles Pàramo i Ponsetí, dicta una proposta 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 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
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(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. 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).
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Concedir a Francisco Blázquez García llicència per ocupar 6 m 2 de la via pública, durant 28
dies, amb un contenidor de runa, amb motiu de l’execució d’obres consistents en construir
un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del carrer de l’Escorial, 12 de Roses (referència
cadastral 2205023); 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:
>> Condició particular:
a) L’ocupació haurà de quedar senyalitzada tant de dia com de nit i protegida amb una
tanca.
>> 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).= Exp. 2871/16.
2.3.- ESTIMAR A AMPURIA IN SL, REPRESENTADA PER JUAN CASADEVALL GELABERT,
LLICÈNCIA D'OBRES PEL DESPLAÇAMENT D’UN FANAL SITUAT A LA PUJADA DEL
PUIG ROM, NÚM. 166-221A, DE ROSES.
Identificació de l'expedient
L’entitat Ampuria In SL, representada pel senyor Juan Casadevall Gelabert, sol·licita llicència
pel desplaçament d’un fanal situat al carrer de la Pujada del Puig Rom, núm. 166 i 221A.
Antecedents
1. En data 12 d’abril de 2016 (RE 6591/16), l’entitat Ampuria In SL, representada pel senyor
Juan Casadevall Gelabert, presenta instància sol.licitant el desplaçament dels punts de llum
situats davant l’accés de vehicles dels habitatges situats a la Pujada del Puig Rom entre els
números 166 i 221A, d’acord amb el plànol adjunt.
2. Segons pressupost núm. TF002/16, de 29 d’abril de 2016, dels Serveis Municipals de
Roses, SA, els treballs de desplaçament de l’esmentat fanal estan valorats en 1.062,37 €.
3. Amb data 3 de maig de 2016, l'enginyer tècnic municipal informa favorablement en relació
amb aquest assumpte, amb les següents conclusions;
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“Conclusions
S’informa favorablement l’esmentada sol·licitud, pel qual es proposa encarregar a l’empresa
Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA) que desplaci els 2 fanals que dificulten
l’accés als garatges dels habitatges situats a la Pujada del Puig Rom, núm. 166 i 221A,
d’aquest terme municipal, els quals hauran d’ubicar-se a la nova fonamentació prevista.
Caldrà comunicar a l’interessat que haurà d’efectuar el pagament de 1.062,37 €
corresponent als treballs pressupostats per l’empresa ROSERSA per a l’execució del
desplaçament.”
4. Amb data 9 de maig de 2016, el regidor responsable de l'Àrea d’Infraestructures i Serveis
Públics, Juan Manuel Fernández Martínez, dicta una proposta al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Acord del Ple de l’Ajuntament de Roses del 27 de maig de 1996, on s’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,
reparació de desperfectes i execució d’obres de millora de les instal·lacions
d’enllumenat públic.
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Estimar la petició de l’entitat Ampuria In SL, representada pel senyor Juan Casadevall
Gelabert, la llicència pel desplaçament dels punts de llum situats davant l’accés de vehicles
dels habitatges situats a la Pujada del Puig Rom entre els números 166 i 221A.
S’assenyala la següent condició prèvia a l’execució dels treballs:
a) L’interessat haurà d’efectuar, a les oficines municipals (Pl. Catalunya, núm. 12), el
pagament de 1.062,37 €, és a dir, els costos dels treballs de desplaçament dels
esmentats fanals, atès el pressupost núm. TF002/16, de 29 d’abril de 2016, dels Serveis
Municipals de Roses, SA (Rosersa).
2. Encarregar als Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa) que, una vegada l’interessat
hagi efectuat aquest pagament, procedeixi a executar els treballs de desplaçament dels
esmentats fanals, els quals s’hauran d’ubicar-se a la nova fonamentació prevista.
3. Notificar-ho a l’interessat i comunicar-ho al Departament de Gestió Tributària d’aquesta
corporació i a Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa) per al seu coneixement i efectes.
Exp. 2140/2016**.
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8.- PROPOSTES REGIDORS
8.1.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE 3 MÒDULS
PREFABRICATS DE LAVABO PÚBLIC DE NETEJA AUTOMÀTICA SITUATS A LA VIA
PÚBLICA DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació definitiva del “Projecte d’instal·lació de 3 mòduls prefabricats de
lavabo públic de neteja automàtica situats a la via pública de Roses”, d’iniciativa municipal.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local de data 4 de gener de 2016, ha acordat aprovar inicialment el
document anomenat “Projecte d’instal·lació de 3 mòduls de lavabo públic de neteja
automàtica situats a la via pública de Roses”, d’iniciativa municipal, que compta amb un
pressupost d’execució per contracte de 13.289,08 €, amb el 21% d’IVA inclòs.
2. L’esmentat Projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 24 del dia 5
de febrer de 2016, en el diari de difusió comarcal El Punt Avui del dia 4 de febrer de 2016,
a la web municipal (www.roses.cat) i en el tauler d’anuncis de la corporació.
3. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
4. En data 11 de febrer de 2016 i RE 2381/16, la Direcció General de Transports i Mobilitat, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tramet un informe al
respecte.
5. Amb data 29 de març de 2016, l’enginyer municipal ha emès un informe en relació amb
aquest assumpte.
6. Amb data 6 d’abril de 2016, l’arquitecte municipal ha emès un informe urbanístic.
7. En data 13 de maig de 2016 i RE 8700/16, la Direcció General de Transports i Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tramet informe en el
que autoritza a l’Ajuntament de Roses la instal·lació d’un mòdul prefabricat de lavabo públic
dins el domini públic portuari amb condicions annexes, situat al Passeig de Beas de Segura
a l’interior de l’àmbit del port esportiu.
8. Amb data 20 de maig de 2016, el regidor responsable de l'Àrea d’Infraestructures i Serveis
Públics, Juan Manuel Fernández Martínez, dicta una proposta al respecte.
Fonaments de dret
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Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Segon. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
Tercer. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques.
Quart. Pressupost municipal vigent i Bases d’execució.
Cinquè. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).
Sisè. 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 20.05.2003).
Setè. Pla general d’ordenació urbana de Roses.
Vuitè. 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).
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Aprovar definitivament el document anomenat “Projecte d’instal·lació de 3 mòduls
prefabricats de lavabo públic de neteja automàtica situats a la via pública de Roses”,
d’iniciativa municipal, que compta amb un pressupost d’execució per contracte de
13.289,08 € amb el 21% d’IVA inclòs.
2. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic (e-tauler)
de la web municipal.
3. Publicar el present acord al Portal de la Transparència de l’Ajuntament.
4. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció, per al seu coneixement i als efectes
que convinguin. Exp. 5575/15**
8.2.- AUTORITZAR EL TRASLLAT DE LES SENYALITZACIONS INFORMATIVES
PRIVADES A LA VIA PÚBLICA DE L’HOTEL MARIAN, L’HOTEL NAUTILUS I 1935 HOTEL
& APARTAMENTS.
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Identificació de l’expedient
Proposta relativa de trasllat de les senyalitzacions informatives privades a la via pública de
l’Hotel Marian, l’Hotel Nautilus i 1935 Hotel & Apartaments.
Antecedents
1. Mitjançant decret d’alcaldia núm. 974/29.03.16 de data 21 de març de 2016, es resol
aprovar el canvi de sentit de circulació del tram de l’avinguda Salatar que va des del carrer
de Sant Pau fins a la carretera C-260, deixant únicament el sentit de circulació de la
urbanització en direcció a la carretera C-260.
2. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2013, es resol
concedir
llicència municipal de senyalització informativa privada, segons estableix
l'Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública de Roses, al
senyor Joaquim Viarnés Aguilà com a representant de l’entitat Nautilus Hotel S.L., del rètol
indicatiu situat a la carretera de Besalú a Roses, a l’alçada del Mini golf Salatar.
3. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2013, es resol
concedir llicència municipal de senyalització informativa privada a la via pública, segons
estableix l'Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública de
Roses a l’entitat Explotaciones Hoteleres de Montjoy SL, d’un rètol indicatiu de l’Hotel
Marian situat a la carretera de Besalú a Roses.
4. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local data 14 de març de 2016, es resol concedir
llicència municipal de senyalització informativa privada a la via pública, segons estableix
l'Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública de Roses, a
l’Hotel Terrassa SA, amb el rètol indicatiu de “1935 Hotel & Apartaments” situat a la
carretera de Besalú a Roses.
5. Segons l’article 5.5 de l’Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la
via pública de Roses, s’estableix que:-“ L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar qualsevol
dels punts d’informació assignats, per motius de canvis de trànsit rodats, d’obres, etc., i
facilitarà una nova ubicació sempre que es compleixi amb les característiques
necessàries.”6. En data 15 d’abril de 2016 i RE 6790/16 Explotacions Hoteleres de Montjoy SL, representat
per Eduard Vigo Mercader, comunica la ubicació de la senyalització informativa privada de
l’Hotel Marian a la carretera C-260 davant Capabro, atès el canvi de sentit de circulació de
l’avinguda Salatar.
7. En data 26 d’abril de 2016 i RE 7505/16 el senyor Joaquim Viarnés Aguilà, comunica la
ubicació de la senyalització informativa privada de l’Hotel Nautilus a la carretera C-260
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davant Capabro, atès el canvi de sentit de circulació de l’avinguda Salatar.
8. El senyor Miquel Gotanegra manifesta la seva conformitat a la ubicació de la senyalització
informativa privada de 1935 Hotel & Apartaments a la carretera C-260 davant Caprabo, atès
el canvi de sentit de circulació de l’avinguda Salatar.
9. Amb data 9 de maig de 2015, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe favorable al
respecte.
10. Amb data 10 de maig de 2016, el regidor responsable de l'Àrea d’Infraestructures i Serveis
Públics, Juan Manuel Fernández Martínez, dicta una proposta al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Ordenança reguladora de la senyalització informativa privada a la via pública (BOPG
188-28 de setembre de 2012).
Segon. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; modificada per la Llei 4/1999 del 13 de gener
(BOE núm. 285 de 27 de novembre de 1992)
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Autoritzar el trasllat de les senyalitzacions informatives privades a la via pública, de l’Hotel
Marian, l’Hotel Nautilus i 1935 Hotel & Apartaments, atès el canvi de circulació del tram de
l’avinguda Salatar que va des del carrer de Sant Pau fins a la carretera C-260, a la carretera
C-260 davant el supermercat Caprabo ja que no hi ha cap conjunt de senyalització
informativa privada. Se li assigna el codi 0396.
2. Comunicar a la brigada d’obres municipal que efectuï el canvi d’ubicació del rètol indicatiu
dels esmentats establiments amb el seu suport, per situar-ho a la rotonda de la carretera C260 , abans de la cruïlla amb el carrer del Port Reig.
3. Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement. Exp.2309/15**
8.3.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL “PROJECTE MODIFICAT DE CAMBRA
DESSORRADORA PER RECUPERAR LA CAPACITAT HIDRÀULICA DEL COL·LECTOR
UNITARI DEL PASSEIG MARÍTIM DE ROSES”, D’INICIATIVA MUNICIPAL.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació definitiva del “Projecte modificat de cambra dessorradora per
recuperar la capacitat hidràulica del col·lector unitari del Passeig Marítim de Roses”, d’iniciativa
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municipal.
Antecedents
1. La Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2016, ha acordat aprovar inicialment el
document anomenat “Projecte modificat de cambra dessorradora per a minimitzar els
problemes del col·lector unitari del Passeig Marítim de Roses”, de data novembre de 2015,
redactat per l’enginyer industrial Narcís Serra Font, que compta amb un pressupost
d’execució per contracte de 102.686,77 €, amb el 21% d’IVA inclòs.
2. L’esmentat Projecte s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 32 del dia 17
de febrer de 2016, en el diari de difusió comarcal El Punt Avui del dia 25 de febrer de 2016,
a la web municipal (www.roses.cat) i en el tauler d’anuncis de la corporació.
3. Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
4. En data 5 de maig de 2016 i RE 8236/16, la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
tramet un informe favorable al respecte, i ens informa que al tractar-se d’una infraestructura
necessària per a la gestió del col·lector situat al passeig marítim de Roses que ocupa
terrenys de la franja de domini públic maritimoterrestre, l’Ajuntament haurà de tramitar la
corresponent concessió d’ocupació davant del Serveis de Costes de la Generalitat.
5. Amb data 20 de maig de 2016, el regidor responsable de l'Àrea d’Infraestructures i Serveis
Públics, Juan Manuel Fernández Martínez, dicta una proposta al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
Segon. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
Tercer. Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques.
Quart. Pressupost municipal vigent i Bases d’execució.
Cinquè. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27.11.1992), modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14.01.1999).
Sisè. 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 20.05.2003).
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Setè. Pla general d’ordenació urbana de Roses.
Vuitè. 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).
Resolució
La Junta de Govern Local acorda:
1. Aprovar definitivament el document anomenat “Projecte modificat de cambra dessorradora
per a minimitzar els problemes del col·lector unitari del Passeig Marítim de Roses”, de data
novembre de 2015, redactat per l’enginyer industrial Narcís Serra Font, que compta amb un
pressupost d’execució per contracte de 102.686,77 €, amb el 21% d’IVA inclòs.
2. Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el tauler electrònic (e-tauler)
de la web municipal.
3.

Publicar el present acord al Portal de la Transparència de l’Ajuntament.

4. Comunicar aquest acord a la unitat de Patrimoni i Altres Contractes de l’Ajuntament, perquè
iniciïn els tràmits corresponents a la concessió d’ocupació davant del Servei de Costes de
la Generalitat de Catalunya.
5. Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció i a Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas SAU, per al seu coneixement i als efectes que convinguin.
Exp.729/13**
8.4.- APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE I LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE L’OBRA “PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE
L’ÀMBIT DEL CASC ANTIC ENTRE ELS CARRERS DE SANT ISIDRE, PUIG ROM, SANT
PERE ALT I JOAN BADOSA DE ROSES”.
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la liquidació del contracte i la devolució de la garantia
definitiva del contracte de l’obra “Projecte de reurbanització de l’àmbit del casc antic entre els
carrers de Sant Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa de Roses”.
Antecedents de fets
1. En data 11 d’abril de 2016 la Junta de Govern Local va acordar notificar al contractista,
Aglomerats Girona, SA, la proposta de liquidació formulada pel responsable del seguiment i
execució del contracte de l’obra “Projecte de reurbanització de l’àmbit del casc antic entre
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els carrers de Sant Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa de Roses”. 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 aquest hagi manifestat cap
al·legació o objecció al respecte.
Fonaments de dret
1. L’article 102 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
2. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions públiques.
3. La clàusula 48a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte
de l’obra “Projecte de reurbanització de l’àmbit del casc antic, entre els carrers de Sant
Isidre, Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa de Roses”.
A proposta del regidor responsable de l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, el senyor Carles
Pàramo i Ponsetí, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva del contracte de
l’obra “Projecte de reurbanització de l’àmbit del casc antic entre els carrers de Sant Isidre,
Puig Rom, Sant Pere Alt i Joan Badosa de Roses”.
2. Retornar a l’empresa Aglomerats Girona, SA, amb NIF A17207168, la garantia definitiva
d’un import de 14.535,31 €, ingressada el dia 14 de febrer de 2013, a la Tresoreria de
l’Ajuntament de Roses mitjançant l’aval bancari número 20130300-27-9818075846 amb
l’entitat Catalunya Banc, SA.
3. Notificar aquest acord a l’empresa interessada i comunicar-li que per recollir l’aval s’haurà
de posar amb contacte amb el Departament de Tresoreria.
4. Comunicar el present acord a la responsable del seguiment i l’execució del contracte i als
departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació. Expedient núm.: 3311/2012*
8.5.- PRORROGAR EL CONTRACTE D’“ATENCIÓ PSICOLÒGICA A LES DONES DEL
SIAD DE ROSES (SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES)”
Identificació de l’expedient
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Proposta relativa a l’aprovació de la pròrroga del contracte d '"Atenció psicològica a les dones
del SIAD de Roses (Servei d’Informació i atenció a les dones) ".
Antecedents
1. Per Resolució d’Alcaldia número 934/29.03.2016, de data 17 de març de 2016 es va incoar
el procediment de pròrroga del contracte d’“Atenció psicològica a les dones del SIAD de
Roses (Servei d’informació i atenció a les dones)” a favor de la senyora Mònica Borrelles
Ferré, pel termini d’un any, a partir del dia 13 de maig de 2016. En la mateixa resolució, es
va concedir al contractista un termini de 15 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 aquest hagi manifestat cap
al·legació o objecció al respecte.
Fonaments de dret
Primer. És d’aplicació la legislació següent:
a)
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic.
b)
Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
c)
Plec de clàusules administratives particulars que regiran en la contractació del c ontracte
“Atenció psicològica a les dones del SIAD de Roses (Servei d’informació i atenció a les
dones)”.
Segon. L’article 303 del Reial decret esmentat estableix que els contractes de servei no podran
tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les condicions i límits establerts en les
respectives normes pressupostàries de les administracions públiques, si bé es podrà preveure
en el mateix contracte la seva pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització
d’aquest, sempre que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis
anys i que les pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat
originàriament.
En el present cas, la clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la contractació d’aquest servei preveu una pròrroga de fins a un any més.
Tercer. La clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars estableix que, per al
segon any del contracte i per a les pròrrogues, en cas d’acordar-les, procedirà la revisió del
preu en els termes previstos als articles 89 i següents del TRLCSP. L’índex de referència per la
revisió serà la variació percentual que experimenti l’índex general nacional de preus al consum
(INE), referit als dotze mesos immediatament anteriors a la data en què procedeixi
l’actualització, aplicant-se el 85% de l’esmentat índex.
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A proposta del regidor responsable de l’Àrea de Benestar Social, el senyor Marc Danés i Zurdo,
la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
1. Prorrogar el contracte d’“Atenció psicològica a les dones del SIAD de Roses (Servei
d’informació i atenció a les dones)”, amb la senyora Mònica Borrelles Ferré, amb
DNI 52424035C, per un any més, a partir del dia 13 de maig de 2016.
2. El preu de la pròrroga serà de 14.899,62 € (exempt d’IVA i subjecte a retenció d’IRPF), més
l’IPC que correspongui.
3. Notificar el present acord a la senyora Mònica Borrelles Ferré
4. Comunicar aquest a l’Àrea de Benestar Social i al Departament d’Intervenció. Expedient
número: 5235/2013*
8.6.- DECLARAR LA RENOVACIÓ DE LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE TOT RISC DE
PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT DE ROSES
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la pròrroga del contracte del “Servei d’assegurança de tot risc
de pèrdues o danys materials del patrimoni de l’Ajuntament de Roses”.
Antecedents
1. En data 11 d'abril de 2014 la Junta de Govern Local va acordar adjudicar el contracte del
“Servei d’assegurança de tot risc de pèrdues o danys materials del patrimoni de
l’Ajuntament de Roses” a l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, pel
preu de 19.435,37 € (exempt d'IVA), per un termini de 2 anys, prorrogable per anualitats fins
a 2 anys més.
2. El contracte es va iniciar el dia 1 de juny de 2014 i finalitzarà, per tant, el 31 de maig de
2016 si bé està prevista la possibilitat de pròrroga.
3. Posteriorment, la Junta de Govern Local, de data 19 de desembre de 2014, va aprovar la
modificació del contracte en el sentit d'incorporar tres béns municipals a l'esmentada pòlissa
d'assegurança contractada, a partir de la data de finalització de les seves respectives
pòlisses.
4. El contracista ha comunicat a l'Ajuntament, mitjançant escrit amb Registre d'Entrada
número 6156, de data 5 d'abril de 2016, la seva voluntat de no prorrogar el contracte.
5. Consta a l'expedient l'escrit del contractista i del mediador de l'assegurança en què
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confirmen que la comunicació abans esmentada ha estat tramesa a l'Ajuntament fora de
termini i que, per tant, la pòlissa d'assegurança es prorrogarà pel termini d'un any més.
Fonaments de dret
És l’aplicació la legislació següent:
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.
Tercer. Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
Quart. Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen
aquesta contractació.
La clàusula 6a del Plec de clàusules administratives particulars preveu que el contracte, que té
un termini d'execució de dos anys, serà prorrogable per anualitats fins a dos anys més.
Cinquè. L'article 22 de la Llei 50/1980, de Contracte d'Assegurança estableix els terminis per a
l'asseguradora i per al prenedor de l'assegurança per oposar-se a la pròrroga.
L'Ajuntament de Roses no s'ha oposat a la pròrroga perquè és del seu interès mantenir-la un
any més d'acord amb el que preveuen els plecs que regeixen el contracte. Per altra banda,
l'asseguradora no ha notificat la seva oposició en el termini legalment previst, pel que per mitjà
del mediador de l'assegurança, tal i com consta en l'expedient, procedeixen a renovar un any
més la pòlissa, a partir del dia 1 de juny de 2016.
A proposta de la senyora Montse Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
Roses, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
 Declarar la renovació de la pòlissa d’assegurança de tot risc de pèrdues o danys materials
del patrimoni de l’Ajuntament de Roses, subscrita amb l’empresa Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros a Prima Fija, amb CIF G08171407, pel termini d’un any més, amb efectes del
dia 1 de juny de 2016, en els termes establerts en el contracte d'assegurança celebrat, pel
preu de 22.624,48 € (exempt d'IVA).
 Notificar el present acord a l'entitat asseguradora Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros a
Prima Fija i a l'entitat mediadora d'aquesta pòlissa d'assegurances, Ferrer & Ojeda
Asociados, Correduría de Seguros, SL.
 Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció.=EXP.2017/2014*
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8.7.- DONAR-NOS PER ASSABENTATS DE LA RESOLUCIÓ D'AUTORITZACIÓ
D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE SOL·LICITADA PER
L'AJUNTAMENT, PER REALITZAR DIFERENTS ACTIVITATS DURANT LA TEMPORADA
ESTIVAL 2016, AL TERME MUNICIPAL DE ROSES, SIGNADA PEL DIRECTOR GENERAL
D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME.
Identificació del document
Resolució de la sol·licitud d'autorització a la Direcció General d'Ordenació del Territori i
Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de les activitats lúdiques, festives o esportives que
té previst organitzar i realitzar l'Ajuntament de Roses, a la zona d'ocupació del domini públic
maritimoterrestre per la temporada 2016.
Antecedents
1. En data 21 de març de 2016, la Junta de Govern Local va adoptar el següent acord:
a) Aprovar la sol·licitud d’autorització per a la celebració de les activitats lúdiques, festives
o esportives que es tenen previst organitzar i realitzar, per la temporada 2016 des de
l'Àrea d'Esports, de l’Àrea de Cultura i Festes i l'Àrea de Turisme d'aquest Ajuntament,
amb una sèrie de condicions a complir per les diferents activitats.
b) Sol·licitar l'autorització de l'ocupació del domini públic maritimoterrestre a la Direcció
General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, de les
activitats que té previst organitzar i realitzar, sense ànim de lucre, l'Ajuntament de
Roses, per la temporada 2016.
2. En data 19 de maig de 2016, amb registre d'entrada 9090/19.05.16, el Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ens tramet a l'Ajuntament la
Resolució d'autorització d'ocupar el domini públic maritimoterrestre per realitzar diverses
activitats lúdiques, festives i esportives a la platja i al passeig marítim durant la temporada
estival 2016, del 14 de maig de 2016 al 2 de setembre de 2016, amb subjecció amb una
sèrie de condicions (generals i particulars).
En les condicions particulars entre altres s'estableix en els següents punts les següents
condicions:
“1. L'ajuntament de Roses es responsabilitzarà de l'elaboració del PAU (Pla
d'Autoprotecció) de les activitats sol·licitades el qual haurà d'estar aprovat prèviament a
l'inici de l'activitat per l'òrgan de protecció civil competent.
2. La present autorització no empara l'activitat a l'aigua, la qual ha de disposar de la
corresponent autorització de la Capitania Marítima de Palamós.
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Les activitats esportives que comportin la instal·lació de grades pel públic i plafons de
fusta caldrà que es desinstal·lin i es retirin del domini públic maritimoterrestre un cop
finalitzada cada activitat.
Les activitats s'autoritzen exclusivament per al dia assenyalat per a cadascuna d'elles i
hauran de ser de caràcter públic.
En cas que l'itinerari de les travessies de natació afectin a zona de domini públic portuari
caldrà que l'Ajuntament de Roses informi i tramiti la corresponent autorització amb la
Direcció General de Transports i Mobilitat que és l'òrgan competent en la matèria.
L'Ajuntament, com a titular de l'autorització i en virtut de les seves competències, ha de
garantir que les activitats s'ajustin a les ordenances municipals pel que fa, especialment,
als residus, sorolls i horaris.
És responsabilitat de l'Ajuntament la seguretat del públic assistent i personal
d'organització així com la restitució de la zona alterada per l'ocupació a la seva situació
inicial. «
Fonaments de dret
Primer.- Llei 2/2013, de 29 de maig de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la
Llei 22/1998, de 28 de juliol, de Costes.
Segon.- Reial Decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per
al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988.
Tercer.- Reial Decret 1404/2007, de traspàs de funcions i serveis en matèria d’ordenació i
gestió del litoral a la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Reial Decret 1387/2008, d’1 d’agost, sobre les ampliacions de funcions i serveis
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1404/2007, de 29 d'octubre,
en matèria d'ordenació i gestió del litoral.
Cinquè.-Decret 248/1993, de 28 de setembre, sobre la redacció i aprovació dels plans
d’ordenació de platges i dels plans d’usos de temporada.
Sisè.-

Ordenança reguladora d’usos, aprofitament i activitats al domini públic marítim
terrestre de Roses.

A proposta del regidor responsable de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, senyor Carles
Pàramo i Ponsetí, s'adopta el següent
Acord:
1. Donar-nos per assabentats de la Resolució d'autorització d'ocupació del domini públic
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maritimoterrestre sol·licitada per l'Ajuntament, per realitzar diferents activitats durant la
temporada estival 2016, al terme municipal de Roses, signada pel director general
d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
2. Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, Direcció General
d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat i comunicar-ho a l'Àrea d'Esports, a
l'Àrea de Cultura i Festes, a l'Àrea de Turisme, a la Policia Local i a l'Àrea d'Infraestructures
i Serveis Públics, junt amb les condicions generals i particulars de la Resolució tramesa pel
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, per al seu coneixement i efectes
que calguin. = Exp. 177/2016
8.8.- TRAMETRE INFORME FAVORABLE AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA SOL·LICITUD DE
RENOVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER LA PRESTACIÓ D’UN SERVEI DE TRANSPORT
MARÍTIM, EN LA MODALITAT DE TRANSPORT DE SUBMARINISTES, JA EXISTENT,
ENTRE ROSES I CAP DE CREUS I ENTRE ROSES, L'ESTARTIT I LA BADIA DE ROSES,
AMB EL VAIXELL ANOMENAT «CORAL UN».
Identificació del document
Sol·licitud d'informe per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, en relació a una petició d’autorització per exercir el servei de transport marítim en la
modalitat de transport de submarinistes de la societat Centre d'Immersions Roses SC, de
l'embarcació anomenada «Coral Un».
Antecedents
1. En data 12 de maig de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya sol·licita informe (RE 8696/12.05.2016) a aquest Ajuntament, respecte a la
sol·licitud presentada davant d’aquest organisme, per part de la societat Centre
d'Immersions Roses SL, a fi que s'autoritzi un servei de transport marítim en la modalitat de
transport de submarinistes, amb el vaixell «Coral Un», entre Roses i Cap de Creus i entre
Roses, L'Estartit i Badia de Roses.
2. En data 9 de febrer de 2016 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar al Departament
de Territori i Sostenibilitat una moratòria en l’atorgament de noves autoritzacions (o
d’ampliació de les existents) per realitzar el servei de transport marítim de passatgers en
aigües marítimes que afectin el municipi de Roses fins que es determini amb criteris de
sostenibilitat ambiental, econòmica i de qualitat en la oferta turística, i quina és la càrrega
d’embarcacions que el litoral rosinc pot admetre.
3. Informe tècnic de l’enginyer municipal de l’Àrea de Medi Ambient, de 20 de maig de 2016.
Fonaments de dret
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Primer.-

Pla General d'Ordenació Urbana de Roses.

Segon.-

Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació
de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Tercer.-

Reial Decret 876/2014, de 10 d'octubre, on s'aprova el Reglament General de
Costes.

A proposta del regidor responsable de l'àrea d'Urbanisme i de Medi Ambient, senyor Carles
Pàramo i Ponsetí, s'adopta el següent
Acord:
1. Trametre informe favorable al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya de la sol·licitud de renovació de l'autorització per la prestació d’un servei de
transport marítim, en la modalitat de transport de submarinistes, ja existent, entre Roses i
Cap de Creus i entre Roses, l'Estartit i la Badia de Roses, amb el vaixell anomenat «Coral
Un», atenent a les característiques de l'embarcació segons la documentació aportada,
sempre i quan es garanteixi el compliment de la normativa de seguretat associada a
aquesta mena de serveis.
2. Notificar-ho al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per al seu
coneixement i efectes que calguin.= Exp. 2861/2016»
8.9.- ORGANITZACIÓ I APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE LES VISITES GUIADES AL
REFUGI ANTIAERI DE ROSES DE JUNY A SETEMBRE DE 2016.
Antecedents
1. L'Oficina de Turisme de Roses inclou, dins la oferta turística, la promoció del patrimoni
cultural del municipi.
2. Per complementar el servei de les diverses visites guiades al patrimoni de Roses, s’ha
cregut convenient continuar realitzant les del Refugi Antiaeri, situat sota la Plaça de la
Pau, els dies: 17 de juny, 1, 15 i 29 de juliol, 12 i 26 d'agost i 9 de setembre d'enguany
3. El proveïdor que ha de fer possible el desenvolupament d’aquesta activitat és:
EMPRESA

SERVEI

CIF

PRESSUPOST

Empordabrava, SL

7 visites guiades
al refugi antiaeri

B55198816

745,36€ (IVA inclòs)

4. L'article 7 de l’Ordenança General número 3 dels Preus Públics, del Pressupost General
de l’Ajuntament de Roses per a l’exercici 2016, estableix que l 'import dels preus públics
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haurà de cobrir, amb caràcter general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat.
5. S’ha realitzat un càlcul del cost de l’activitat que s’adjunta a continuació:
SERVEI

COST

Visita refugi
antiaeri

106,48 €

NOMBRE
COST
PREU RECOMANAT
ESTIMAT DE
PARTICIPANT (menors de 6 anys gratuït)
PARTICIPANTS
5,00€ adults
22 pers.
4,84€
3,00€ nens (6-17 anys)

6. La venda dels tiquets de participació a les visites es farà a l’oficina de turisme de Roses.
La tècnica auxiliar del departament de Turisme, Sara Lladó, lliurarà a la Tresoreria
Municipal l’ingrés de la quantitat recaptada al compte corrent núm. 2100 0138 80 02
00022135 de La Caixa, així com la liquidació corresponent d’acord amb el model
aprovat, dins del mes següent al de la realització de les visites.
7. L’Ajuntament de Roses disposa de la pòlissa de responsabilitat civil núm. 56328040
contractada amb l'asseguradora Zurich que cobreix aquesta activitat.
8. Amb data 25 de maig la tècnica de turisme ha emès un informe favorable.
Fonaments de dret
Primer– La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la llei 4/1999, de 13 de gener.
Segon – Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Tercer - Ordenança General número 3 dels Preus Públics, del Pressupost General de
l’Ajuntament de Roses per a l’exercici 2016.
Quart - RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals.
Proposta de Resolució
El regidor de Turisme i Promoció econòmica, Fèlix Llorens Palou, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar l’organització i el desenvolupament de les visites guiades al refugi antiaeri de
Roses, que es duran a terme de juny a setembre de 2016 per un import màxim de 745,36€
a imputar a l'aplicació pressupostària 16 70 4321 2269900.
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2. Fixar els preus públics en concepte de participació a les visites guiades al refugi antiaeri de
Roses, calculat a partir dels costos globals i la participació estimada a les visites, a 5€ pels
adults i 3€ pels menors entre 6 i 17 anys.
3. Comunicar l’adopció del present acord al departament d’intervenció pel seu coneixement i
als efectes que calgui.=Exp: 2854/16
No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 10:45 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L'alcaldessa presidenta
[firma01-01]

El secretari general
[firma02-01]

07/06/2016
CPISR-1 C
MONTSERRAT
MINDAN CORTADA

16/06/2016
CPISR-1 C FRANCISCO LUIS
MUÑOZ CAMEO
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