ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 de novembre de 2017.

A la vila de Roses (Girona), 13 de novembre de 2017.

Quan són les 09:30, es reuneix a la Sala de Plens, sota la presidència del senyor
Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde en funcions 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. 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

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Sra. Montserrat Mindan i Cortada

Alcaldessa presidenta

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 secretari, el secretari general de la corporació, senyor Francisco Luis
Muñoz Cameo.

Un cop l'alcalde en funcions ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers
indicats i es prenen els acords que es detallen.
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“
1.0.- Aprovació acta anterior: 06.11.2017
Identificació de l’expedient
Proposta de l’alcaldessa d’aprovació de l’acta anterior de la Junta de Govern Local.

Antecedents

1.

Amb data 6 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.: 2017/009218”

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s'acorda aprovar
l’acta tal com ha estat redactada.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS – CONTRACTACIÓ“
2.0.- Acord relatiu a l'aprovació de la liquidació i devolució de la garantia
definitiva del “Subministrament, en la modalitat arrendament amb opció de
compra, d’un vehicle tipus 4x4 amb logotip policial per al servei de la Policia
Local”
Identificació de l’expedient
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Proposta relativa a l’aprovació de la liquidació i devolució de la garantia definitiva del
“Subministrament, en la modalitat arrendament amb opció de compra, d’un vehicle
tipus 4x4 amb logotip policial per al servei de la Policia Local”.
Antecedents
1. En data 2 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va acordar notificar l’empresa
Banco Santander, SA, 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 aquest 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 7a del PCAP estableix que el contracte d’arrendament inclou,
entre d’altres, la realització de 30.000 km/any.

Quart.- La clàusula 19a del PCAP estableix que, una vegada finalitzada la vigència del
contracte es realitzarà la liquidació entre els quilòmetres recorreguts pel vehicle i els
que,

d’acord amb la clàusula 7a d’aquest plec, estan inclosos en el preu

d’arrendament.
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L’excés de quilometratge l’abonarà l’Ajuntament a l’adjudicatari, segons el cost per
quilòmetre addicional que hagi ofertat, mentre que aquest abonarà a l’Ajuntament els
quilòmetres recorreguts de menys al preu que hagi ofertat.

Cinquè.- 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 liquidació del contracte de “Subministrament, en la modalitat arrendament
amb opció de compra, d’un vehicle tipus 4x4 amb logotip policial per al servei de la
Policia Local”, subscrit amb Banco Santander, SA.
2. Aprovar la despesa de 9.317,00 €, amb el 21% d’IVA inclòs, en concepte d’opció de
compra del vehicle marca Nissan X-TRAIL 2.0 dCi de 150 cv 4 x 4 model XE, amb
matrícula 7538HSL, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17/50/1501/6340000, i de
983,46 €, amb el 21% d’IVA inclòs, en concepte de liquidació dels quilòmetres de més
dels contractats, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 17/80/1321/2140000, a favor
de Banco Santander, SA, amb CIF A39000013.

3. Ordenar el pagament dels imports esmentats, prèvia presentació de les factures
corresponents, i condicionat al canvi de titularitat del vehicle a càrrec de l'empresa
contractista.
4. Comunicar aquesta resolució a la Unitat de Serveis Jurídics, per tal que s’incorpori
aquest vehicle a l’inventari de béns municipals.
5. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.
6. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i
als Departaments d’Intervenció, Tresoreria i Urbanisme, als efectes oportuns.
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5. 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. 2013/00857”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
3.0.- Acord relatiu a l’aprovació de la liquidació i devolució de la garantia
definitiva del contracte d’"Atenció psicològica a les dones del SIAD Roses
(Servei d’informació i atenció a les dones)"
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la liquidació i devolució de la garantia definitiva del
contracte d’"Atenció psicològica a les dones del SIAD Roses (Servei d’informació i
atenció a les dones)".
Antecedents de fets
1. En data 9 d’octubre de 2017 la Junta de Govern Local va acordar notificar a la
contractista, Mònica Borrelles Ferré, la proposta de liquidació formulada pel
responsable del seguiment i execució del contracte. En el mateix acord, es va concedir
a la 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 a la contractista sense que aquesta hagi
manifestat cap al·legació o objecció al respecte.
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3. Consta la pre-proposta del regidor 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.
Acord

1. Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva del
contracte d’"Atenció psicològica a les dones del SIAD Roses (Servei d’informació i
atenció a les dones)".
2. Retornar a Mònica Borrelles Ferré, amb DNI 52424035C, la garantia definitiva d’un
import de 748,80 €, constituïda amb la modalitat de retenció en el preu, mitjançant
transferència bancària.

3. Ordenar el seu pagament.

4. Notificar aquest acord a la interessada.
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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. 2013/005235”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
4.0.- Acord relatiu a la proposta de liquidació del contracte del “Servei de neteja
de les oficines de l’Ajuntament de Roses i altres dependències municipals” i del
"Servei de neteja de la Casa Consistorial de l'any 2014 al 2016"
Identificació de l’expedient
Proposta de liquidació del contracte del “Servei de neteja de les oficines de
l’Ajuntament de Roses i altres dependències municipals” i del "Servei de neteja de la
Casa Consistorial de l'any 2014 al 2016".

Antecedents
1. En data 31 d’agost de 2012, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte del
“Servei de neteja de les oficines de l’Ajuntament de Roses i altres dependències
municipals” a la senyora Elvira Fernández Fernández, amb NIF 11062518R, pel preu
de 49.783,33 €, 21% d’IVA inclòs, amb un termini d’execució d’un any, prorrogable per
un any més.
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2. El servei es va iniciar el dia 1 d’octubre de 2012.

3. En data 24 de maig de 2013, la Junta de Govern Local va autoritzar la cessió del
contracte a l’empresa Limpiezas Roses Costa Brava, SL i va ordenar la devolució de la
garantia definitiva a la cedent del contracte, Elvira Fernández Fernández, una vegada
acreditada la constitució de la garantia definitiva per part de l’empresa cessionària,
Limpiezas Roses Costa Brava, SL.

4. En data 14 de novembre de 2014, la Junta de Govern Local va adjudicar el
contracte del "Servei de neteja de la Casa Consistorial de l'any 2014 al 2016" a
l’empresa Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL, amb NIF B60322955, pel preu de
37.507,34 €, 21% d’IVA inclòs, amb un termini d’execució de dos anys, prorrogables
per dos anys més.
5. La data prevista d’inici de servei era el dia 1 de desembre de 2014.
6. L’empresa Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL va renunciar a la prestació del
servei perquè les dades del personal a subrogar presentades per l’empresa Limpiezas
Roses Costa Brava, SL no eren correctes, i aquesta darrera va seguir prestant el
servei.
7. El servei ha finalitzat el dia 31 d’agost de 2017.

8. Consten dipositades a la Tresoreria Municipal les següents garanties:
- En data 3 d’agost de 2013, l’empresa Limpiezas Roses Costa Brava, SL va dipositar
una fiança al departament de Tresoreria per tal de garantir la cessió del contracte, per
un import de 2.057,16 €.
- En data 31 d’octubre de 2014, l’empresa Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL
va dipositar un aval bancari al departament de Tresoreria per garantir el servei, per
import de 1.549,89 €, de data 23 d’octubre de 2014, expedit per l’entitat Banco
Santander, SA i inscrit en el Registre Especial d’Avals de la mateixa entitat amb el
núm. 0049-1831-82-2110010403.
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9. Consta a l’expedient l’informe del responsable del seguiment i l’execució del
contracte en què conclou, referent a la liquidació dels contractes de neteja de l’edifici
de la Casa Consistorial i altres dependències, que el servei va finalitzar el 31 d’agost
de 2017; que el servei es va prestar amb normalitat, i que no existeix cap saldo a favor
de les empreses contractistes ni a favor de l’Ajuntament. Per tant, informa
favorablement la liquidació d’ambdós contractes.

10. Consultades les dades del Departament de Tresoreria, consta que en data 10
d’octubre de 2012 la senyora Elvira Fernández Fernández, adjudicatària inicial del
contracte del “Servei de neteja de les oficines de l’Ajuntament de Roses i altres
dependències municipals” va ingressar la quantitat requerida de 266,80 €, en concepte
de taxes de publicació al BOP i al DOGC.

11. D'acord amb l'apartat 9 de l'anunci de licitació i amb la clàusula 3a, punt e) del Plec
de clàusules administratives particulars del contracte del "Servei de neteja de la Casa
Consistorial de l'any 2014 al 2016", que estableixen que les despeses dels anuncis
seran a càrrec de l'adjudicatari, es va requerir a Serveis Integrals de Finques Urbanes,
SL en l’acord d’adjudicació del contracte perquè ingresés la quantitat de 50,16 € en
concepte de despeses d'anuncis d'aquest contracte.

Consultades les dades del Departament de Tresoreria, no consta que el contractista
hagi efectuat l'ingrés.
12. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
13. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret

Primer. 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. Clàusula 35a dels respectius Plecs de clàusules administratives particulars que
regeixen els contractes.

Acord

1. Notificar als contractistes, Limpiezas Roses Costa Brava, SL i Serveis Integrals de
Finques Urbanes, SL, la proposta de liquidació formulada pel responsable del
seguiment i l'execució dels contractes del “Servei de neteja de les oficines de
l’Ajuntament de Roses i altres dependències municipals” i del "Servei de neteja de la
Casa Consistorial de l'any 2014 al 2016".

2. Requerir a Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL perquè, en el termini màxim de
10 dies, ingressi la quantitat pendent de 50,16 €, en concepte de despeses d’anuncis
en els diaris oficials, i informar-lo que per procedir a la liquidació del contracte amb la
devolució de la garantia prèviament haurà d’haver ingressat la quantitat pendent als
efectes que no hi hagi cap saldo pendent a favor de cap de les parts contractants. En
cas que no faci l’ingrés durant la tramitació de la liquidació del contracte, s’executarà la
garantia definitiva del contracte per respondre de les obligacions pendents.

3. Concedir als interessats un termini de 10 dies hàbils a fi que manifestin la seva
conformitat o les objeccions que considerin oportunes.

4. En cas que els contractistes no presentin cap objecció o al·legació dins del termini
concedit a l’efecte s’entendrà que donen la seva conformitat i, per tant, l’òrgan de
contractació procedirà a declarar la liquidació dels contractes i a aprovar la devolució o
l’execució de la garantia, segons escaigui.

5. Indicar als interessats que aquest acord, que és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que puguin exercitar
el que estimin 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. 2014/002740 – 2012/001220 ”
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Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
5.0.- Acord relatiu a la ratificació del decret d'adjudicació del "Servei
d’elaboració i lliurament diaris del Recull de Premsa personalitzat de
l'Ajuntament de Roses"
Identificació de l’expedient
Acord relatiu a l’adjudicació del contracte del «Servei d’elaboració i lliurament diaris del
recull de premsa personalitzat de l’Ajuntament de Roses».

Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 21 d’agost de 2017, va
acordar declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària,
per a la contractació del «Servei d’elaboració i lliurament diaris del recull de premsa
personalitzat de l’Ajuntament de Roses», amb una base màxima de licitació 5.725,00
€, anuals, al qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 1.202,25 €, en concepte del 21%
d’IVA, fent un total de 6.927,25 €.
2. A la licitació s’ha presentat els licitadors següent:

1. Estudis de Comunicació Intus, SL
2. Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL

3. En data 12 de setembre de 2017 la Mesa de Contractació Permanent va obrir, en
acte intern, el sobre número 1 (documentació administrativa) i a continuació en acte
públic, el sobre número 2 (proposta econòmica i oferta de millora). Pel que fa als
sobres número 2 va acordar trametre’ls a la tècnica de l’Àrea de Premsa i
Comunicació a fi de que emetès l’informe tècnic de valoració.
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4. La Mesa de Contractació Permanent de data 25 de setembre de 2017 va procedir a
donar comptes del resultat de la valoració efectuada per la tècnica de l’Àrea de
Premsa i Comunicació de les propostes declarades admeses essent la següent:

SOBRE NÚMERO 2: Oferta econòmica i oferta de millora

OFERTA DE MILLORA:
Puntuació màxima 30 punts
MILLORES PROPOSADES
Incorporació

Activació
alertes en

LICITADORS

temps real
Màxim 7,5
punts
1. Estudis de Comunicació
Intus, SL
2. Iniciativas Tecnológicas
en Internet, SL

Hemeroteca

cercador

indefinida

global

Màxim 7,5

multimitjà

punts

Màxim 15

TOTAL
Màxim 30
punts

punts

7,5

7,5

15

30

7,5

7,5

15

30

OFERTA ECONÒMICA:

OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació: 5.725 €

LICITADORS

IVA 21%: 1.202,05 €
Total: 6.927,25 €

PUNTUACIÓ OFERTA
ECONÒMICA
Màxim 70 punts

1. Estudis de Comunicació Intus, SL

4.580,00 €

69,11

2. Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL

4.522,00 €

70

* Ofertes econòmiques amb IVA exclòs
PUNTUACIÓ TOTAL
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LICITADOR

1. Estudis de Comunicació Intus, SL
2. Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL

OFERTA

OFERTA DE

ECONÒMICA

MILLORA

PUNTUACIÓ

Màxim 70

Màxim 30

TOTAL

punts

punts

69,11

30

99,11

70

30

100

A la vista de la puntuació total obtinguda, la Mesa de contractació Permanent va
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa
Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL, amb NIF B43632090, pel preu màxim anual
de 4.522,00 €, més 949,62 € en concepte de 21% d'IVA, que fan un total de 5.471,62
€, amb un termini d'execució de quatre anys, prorrogables per a dos anys més, per ser
la més avantatjosa econòmicament per als interessos de la corporació, prèvia
presentació, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell
en què hagués rebut el requeriment de la documentació requerida en el PCAP de
reunir tots els requisits establerts, i constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la
garantia definitiva.
5. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 3268, de data 4 d’octubre de 2017, notificada
en data 13 d’octubre de 2017, es va requerir a l’empresa Iniciativas Tecnológicas en
Internet, SL, perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent
al de la recepció de la notificació, presentés la documentació requerida en el Plec de
clàusules administratives particulars de reunir els requisits establerts i constitució i
dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.

6. L'empresa proposada per a l'adjudicació, té acreditat en temps i forma, que reuneix
els requisits establerts per a aquesta contractació i en data 17 d’octubre de 2017, va
dipositar mitjançant ingrés a la tresoreria municipal la garantia definitiva d’import
904,40 €.
7. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
8. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
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Fonaments de dret

Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
s’oposi a allò establert en el TRLCSP i no hagi estat expressament derogat.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.
Ambdós tenen caràcter contractual.
- 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.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques
Segon. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de
Govern Local.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides

RESOLC

1. Declarar vàlid l'acte de licitació.

2. Aprovar en funció de la puntuació total obtinguda, la classificació de les proposicions
admeses, la qual ha estat la següent:

1. Iniciativas Tecnológicas en Internet, SL
2. Estudis de Comunicació Intus, SL
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3. Adjudicar el contracte del «Servei d’elaboració i lliurament diaris del recull de
premsa personalitzat de l’Ajuntament de Roses», a favor de l’empresa Iniciativas
Tecnológicas en Internet, SL, amb NIF B43632090, pel preu màxim anual de 4.522,00
€, més 949,62 € en concepte de 21% d'IVA, que fan un total de 5.471,62 €, amb un
termini d'execució de quatre anys, prorrogables per a dos anys més, per ser la més
avantatjosa econòmicament per als interessos de la corporació i per haver acreditat
que reuneix tots els requisits establerts per la licitació i haver dipositat a la Tresoreria
Municipal la garantia definitiva.
Per als 4 anys, el preu és de 18.088,00 € més 3.798,48 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 21.886,48 €.

El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient, pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
4. Informar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant
document administratiu electrònic dins del termini de 5 dies hàbils següents a comptar
des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva. Per la qual cosa, el representat
legat de l’empresa adjudicatària amb poders per signar el contracte haurà de disposar
d’un certificat de signatura electrònica reconeguda amb dispositiu segur lliurat per
qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de Certificació o bé
DNI electrònic.
5. Facultar l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.

6. Nomenar com a responsable del seguiment i execució del contracte a la tècnica de
l’Àrea de Premsa i Comunicació, la senyora Cristina Ujeda Cañete.
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7. Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris del contracte la documentació que
acompanya les seves proposicions, una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts
els terminis d’interposició de recursos contra l’acord d’adjudicació sense que se
n’hagin interposat. Si aquests no retiren la seva documentació en els tres mesos
següents a la data de l’adjudicació, l’Ajuntament de Roses no estarà obligat a seguir-la
custodiant. En el cas que s’interposés qualsevol recurs contra l’acord d’adjudicació,
quedarà sense efecte aquest acord de devolució de documentació
8. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses presentades
a la licitació del contracte.
9. Comunicar a la responsable del seguiment i l’execució del contracte d’Àrea de
Premsa i Comunicació i als departaments de Tresoreria, Intervenció aquest acord per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
10. Publicar l’adjudicació i formalització del contracte a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.

11. Ratificar el present Decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

12. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 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 al
de la seva notificació

Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

Acord
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1. Ratificar el decret d’alcaldia número 3647/31.10.2017, per al qual s’ha resolt
l’adjudicació del contracte del «Servei d’elaboració i lliurament diaris del recull de
premsa personalitzat de l’Ajuntament de Roses».
2. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció. Exp. núm. 2017/003079”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
6.0.- Acord relatiu a declarar desert el procediment de licitació del “Servei de
digitalització del fons documental de cintes de vídeo ”
<<>>
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expedient de contractació del “Servei de digitalització del fons
documental de cintes de vídeo ”.
<<>><<
Antecedents
1. Expedient número 2017/005951 de contractació del “Servei de digitalització del fons
documental de cintes de vídeo ”, mitjançant procediment obert amb tramitació de
licitació ordinària amb un pressupost base de licitació de 24.222,04 €, més 5.086,63 €
corresponent al 21% d'IVA, fent un total de 29.308,67 €, 21% d'IVA inclòs i termini
d’execució de 9 mesos.
2. L’anunci de licitació fou publicat al perfil del contractant en data 6 d’octubre de 2017
obrint-se un termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent a la data
de publicació de dit anunci al perfil del contractant per a la presentació de
proposicions.
3. Una vegada transcorregut el termini per a la presentació de proposicions no se n’ha
presentat cap per part de cap licitador.
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4. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
5. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP)
- 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 (TRLMRLC)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RLCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
estigui derogat per la LCSP.
- Llei 7/1985, de 23 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
L’article 151 del TRLCSP, que porta per títol «Classificació de les ofertes, adjudicació
del contracte i notificació de l’adjudicació», estableix al seu apartat tercer una obligació
per a l’òrgan de contractació en el sentit que l’esmentat òrgan no pot declarar deserta
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en el Plec.
Contràriament, és evident que quan l’òrgan de contractació es trobi en la situació en la
qual no s’hagi presentat cap proposició en el termini establert, no tindrà més remei que
declarar formalment deserta la licitació, sens perjudici d’iniciar un nou procediment,
amb manteniment o modificació dels termes dels plecs.
Al cas que ens ocupa no s’ha presentat cap oferta en el termini concedit.
Així les coses, correspondrà que per l’òrgan de contractació es declari deserta la
licitació per manca de presentació de proposicions en el termini concedit. Tot això sens
perjudici de la possibilitat que el servei impulsor de la contractació decideixi
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promoure’n una de nova després d’analitzar els motius que han pogut portar a la no
presentació de proposicions.
Acord
1. Declarar desert el procediment de licitació del “Servei de digitalització del fons
documental de cintes de vídeo ”, atès que en el termini concedit no s’ha presentat cap
proposició.
2. Notificar aquest acord al departament promotor, l’Àrea de Serveis Generals, per al
seu coneixement.
3. Procedir a la publicació d’aquest acord al perfil del contractant.

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.

No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2017/005951.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
7.0.- Acord relatiu a la ratificació del decret d'alcaldia pel qual es resol declarar la
tramitació de la contractació del "Servei de digitalització del fons documental de
cintes de vídeo"
Identificació de l’expedient
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Ratificar el decret d’alcaldia número 3673/03.11.2017 per al qual es resol declarar la
tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, per a la contractació
del "Servei de digitalització del fons documental de cintes de vídeo".
Antecedents
1. Per decret d’alcaldia núm. 3673/03.11.2017, s’ha resolt el següent:
"Identificació de l’expedient

Contractació del Servei de digitalització del fons documental de cintes de vídeo.
Antecedents
1. Proposta de contractació número 03/2017 de l’Àrea de Serveis Generals (Arxiu
Municipal) del "Servei de digitalització del fons documental de cintes de vídeo”.
2. El servei té un pressupost base de licitació de 24.222,04 €, al qual s’hi ha d’aplicar
la quantitat de 5.086,63 €, en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 29.308,67 €, i
un termini d’execució de nou mesos.

3. El valor estimat del contracte, atesa la seva durada, i modificació prevista, és de
29.066,45 €.
4. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
5. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer. La legislació d’aplicació és la següent:
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP).
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- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara
endavant RGLCAP), aprovat per Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que
no s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb el TRLCSP.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques. Ambdós tindran caràcter contractual.
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
- 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.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal.
- Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
- La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de
dret privat

Segon. El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com
estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer. Per a l’adjudicació del contracte s’ha optat pel procediment obert amb
tramitació ordinària, d’acord amb l’article 138.2 del Text refós de la LCSP, i la selecció
de l’adjudicatari serà mitjançant varis criteris d’adjudicació, d’acord amb l’article 150
del Text refós de la LCSP.

Quart. El Plec de clàusules administratives particulars preveu la possibilitat de
modificació del contracte en la clàusula i es detallen de forma clara, precisa i
inequívoca les condicions en què es podrà fer ús de la mateixa, així com el seu abast,
els límits i el percentatge màxim del preu del contracte que es podrà afectar amb la
modificació.
Codi

segur

de

verificació:

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

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

Cinquè. Atès el valor estimat del contracte, es publicarà en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Roses la licitació, l’adjudicació i la seva formalització, el qual està
inclòs a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya, a la qual es té accés a través de la pàgina web www.seu.cat/seue/roses
Sisè. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de
Govern Local.

Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC

1. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, per a
la contractació del "Servei de digitalització del fons documental de cintes de vídeo”,
amb un pressupost base de licitació de 24.222,04 €, més 5.086,63 € corresponent al
21% d'IVA, fent un total de 29.308,67 €, 21% d'IVA inclòs i termini d’execució de 9
mesos, la qual es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de
prescripcions tècniques, pel que disposa el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, i pel Reglament general de la
LCAP.

2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que consten a l’expedient pels quals es regirà el contracte.

3. Aprovar el caràcter plurianual de la despesa amb la següent distribució:
- Anualitat 2017: 4.363,05 €, IVA inclòs.
- Anualitat 2018: 24.945,62 €, IVA inclòs.
4. L’aplicació pressupostària en la qual s’imputarà la despesa corresponent a l’exercici
2017 és la següent: 17.20.9201.2269902.
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5. L’anualitat 2018 es condiciona suspensivament a l'existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost respectiu.
6. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, per tal que en el termini de
15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació de l’anunci al
Perfil del Contractant, les empreses interessades puguin presentar les seves
propostes.
7. Comunicar el present acord a l’Àrea de Comunicació i Premsa i als Departaments
d'Intervenció i Tresoreria d'aquesta corporació.
8. Els plecs aprovats que regiran la licitació i la contractació d’aquest servei podran ser
objecte d’impugnació, davant l’òrgan de contractació, dins del termini de 15 dies hàbils
a comptar des de la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.
L’acord de resolució de la impugnació, podrà ser recorregut mitjançant la interposició
d'un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
publicació en el Perfil del contractant. 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 al de la seva publicació en el Perfil del contactant.

9. Ratificar aquest decret a propera Junta de Govern Local que se celebri".

Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Acord
1. Ratificar el decret d’alcaldia número 3673/03.11.2017 pel qual es resol declarar la
tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, de la contractació
del «Servei de digitalització del fons documental de cintes de vídeo".
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2. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció. Exp. 2017/009104”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA – INTERVENCIÓ
“
8.0.- Aprovació Pressupost exercici 2018
Identificació de l’expedient
Pressupost general de l’Ajuntament de Roses per a l’exercici 2018.

Antecedents

1) Aquesta presidència ha format el projecte de Pressupost general de l'entitat local
per a l'exercici 2018, segons els estats de previsió, documents i annexes previstos
normativament.

Fonaments de dret
Primer. Articles 162 a 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals (LRHL).
Segon. Articles 2 a 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament
del capítol primer, del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, en matèria de pressupostos (RP)
Tercer. LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LEPSF).

Quart. LO 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la LEPSF.
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Cinquè. RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària (RLGEP), en la seva aplicació a les entitats locals.Títol III capítol II.
Sisè. Ordre HAP 2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament previstes a la LO 2/2012.
Setè. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, sobre l’estructura dels pressupostos
de les entitats locals.
Vuitè. Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es modifica l’Ordre
EHA/3565/2008.
Nouè. Instrucció de comptabilitat aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013 de 20 de
setembre que aprova el Model Normal.

Deuè. LO 9/2013, de 21 de desembre, de control del deute comercial del sector públic,
que modifica la redacció de l’article 32 de la LEPSF i estableix la nova DA 6ª.

Onzè. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionaniltzació i sostenibilitat de
l’Administració Local.
Dotzè. Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017.
Tretzè. Decret de l’Alcaldia núm.1776 de data 16 de juny de 2015, pel qual es delega a
la Junta de Govern Local l’aprovació del projecte de pressupost municipal.

ACORD:
1. Aprovar el projecte del pressupost municipal per a l’exercici 2018.

2. Sotmetre el Pressupost general a informe de la Intervenció i trametre'l posteriorment
al Ple de la Corporació per a la seva aprovació, esmena o devolució.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT
“
9.0.- Sol·licitud de llicència d'obres per a l'enderroc parcial i reforma de
l'edificació, per destinar -la a sala de bingo, al carrer de Tarragona, 108.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per a l'enderroc parcial i reforma de l'edificació, per
destinar -la a sala de bingo, al carrer de Tarragona, 108.
Antecedents

1. En data 24 d'octubre de 2016, RE 17876/16, Recreativos Village La Jonquera SL,
representada per Xavier Serrano Bolívar, sol·licita llicència d’obres per enderrocar
l'edificació existent a la finca del carrer de Tarragona, 108, d'acord amb el projecte
d'enderroc de l'arquitecte tècnic Francisco Abarca González l'octubre del 2016, sense
visar. (exp.: 2016/5334)

2. En data 7 de novembre de 2016, RE 18639/16, l'interessat sol·licita llicència d'obres
per reformar l'edifici de planta baixa existent a l'esmentada finca, per destinar-lo a sala
de bingo, d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecta Irene Oliva Batlle el
novembre del 2016, sense visar. (exp.: 2016/5651)

3. A requeriment de la corporació (escrits amb RS 11716/15.11.16 i RS
11723/15.11.16) l'interessat aporta en data 30 de novembre de 2016, RE 19998/16 i
19997/16, els justificants de pagament de les taxes en concepte de tramitació dels
expedients d'obra nova i d'enderroc, i el plànol d'emplaçament en format dwg.
4. Amb data 12 de desembre de 2016 el responsable de sistemes d’informació
geogràfic a municipal informa favorablement en relació amb la superfície i alineacions
de la finca.

5. En data 20 de gener de 2017, RE 1088/17, 1089/17 i 1090/17, l'interessat aporta:
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- Una modificació del projecte d'enderroc, redactada per l'arquitecte tècnic Francisco
Abarca González el gener del 2017, sense visar
- Una modificació del projecte bàsic relatiu a la reforma, redactada per l'arquitecta
Irene Oliva Batlle el 18.01.17, sense visar, la qual substitueix a l'anterior.

6. Amb data 9 de febrer de 2017 l'arquitecta municipal informa que cal requerir a
l'interessat l'aportació de documentació complementària relativa a les obres de
reforma.

7. Amb data 13 de març de 2017, a la vista de l'informe de l'arquitecta municipal de
data 17 de febrer de 2017 i mitjançant Decret 784/17, l'Alcaldia resol suspendre la
tramitació de l'expedient 2016/5334, relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres per a
l'enderroc parcial de l'edificació, fins que es resolgui l'expedient d'obra major que s'està
tramitant (2016/5651), atès que l'edificació s'emplaça en zona de qualificació 2R, del
casc antic, on únicament es permeten els enderrocs vinculats a expedients de nova
construcció.

8. En data 13 de març de 2017, RE 4777/17, l'interessat aporta:
- Memòria tècnica de seguretat contra incendis, redactada per l'enginyer tècnic Javier
Serrano Bolívar en data març del 2017.
- Projecte bàsic i executiu d'enderroc parcial de l'edifici, redactat per l'arquitecte tècnic
Francisco Abarca González el març del 2017.
- Projecte tècnic d'urbanització del carrer d'Aragó, redactat per l'arquitecta Irene Oliva
Batlle el març del 2017.
- Projecte bàsic de reforma de l'edifici redactat per l'arquitecta Irene Oliva Batlle el
març del 2017.

9. Amb data 20 de març, 6, 13 i 21 d'abril de 2017 els serveis tècnics municipals
informen al respecte. Consta informat favorablement per l'arquitecta municipal el
06.07.17 el projecte d'enderroc parcial aportat amb RE 4777/13.03.17 (exp.
2006/5534), i per part de l'enginyer tècnic de l'àrea d'Infraestructures i Serveis Públics
el 13.04.17 el projecte d'urbanització del carrer Aragó, amb una sèrie de condicions.
Pel que fa a les obres de reforma, tant l'enginyer d'activitats com l'arquitecta informen
que manca aportar documentació complementària, i que cal suspendre la tramitació
d'aquest expedient fins que s'iniciï el tràmit de la llicència d'activitat recreativa.
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10. Amb data 8 de maig de 2017, a la vista dels informes dels serveis tècnics i jurídics
municipals i mitjançant Decret 1506/17, l'Alcaldia resol, entre altres punts:
1) Suspendre la tramitació de la sol·licitud de Recreativos Village La Jonquera SL,
representada pel senyor Javier Serrano Bolívar (RE 18639/07.11.16), complementada
amb RE 19998/30.11.16, 1089-1090/20.01.17 i 4777/13.03.17), de llicència d'obres per
reformar un edifici de planta baixa per destinar-lo a sala de bingo, al carrer de
Tarragona, 108, fins que s'iniciï el tràmit de la llicència d'activitat recreativa
corresponent.
2) Informar a l'interessat que:
- Una vegada s'alci la suspensió de la tramitació d'aquest expedient, i amb la finalitat
de continuar amb la tramitació de la sol·licitud de llicència d'obres, caldrà que aporti un
projecte tècnic que incorpori diferents esmenes i mancances relatives a l'obra de
reforma (es detallen).
- Caldrà que tramiti de forma simultània a la llicència d'obres la sol·licitud de llicència
de canvi d'ús.
- La urbanització del tram del carrer Aragó afectat per vialitat s’haurà d’executar amb
caràcter previ o simultani a les obres, amb una sèrie de condicions (es detallen).
- El nombre d'autoritzacions de sales de bingo es troba limitada per a tot el territori de
Catalunya, i aquestes les concedeix la Direcció General de Tributs i Joc, pel que caldrà
informe previ de viabilitat per a salons de joc. Un cop atorgada la llicència municipal o
aquesta estigui en tràmit caldrà obtenir l'autorització de sala de bingo d'acord els
criteris del decret 33/2012, de 27 de març, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de
març, d’aprovació del Reglament de salons recreatius i de joc, i del Decret 86/201, de
31 de juliol, d’aprovació del Reglament dels jocs del bingo.

11. En data 22 de maig de 2017 i amb RE 9933/17, l'interessat sol·licita la llicència
d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives
ordinàries per a una sala de bingo a l'esmentada finca (exp.: 2017/4777).

12. En la mateixa data i amb RE 9934/17, l'interessat aporta una modificació del
projecte bàsic relatiu a l'obra de reforma, redactat per l'arquitecta Irene Oliva Batlle el
maig del 2017, sense visar.
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13. En la mateixa data i amb RE 10007/17, l'interessat comunica el canvi d'ús de
magatzem a recreatiu de l'esmentada edificació (exp.: 4805/17). Aquesta comunicació
ha estat informada favorablement per l'arquitecte tècnic municipal el 30 de maig de
2017.

14. Amb data 25 de maig de 2017 l'enginyer municipal informa que les mancances
detectades en la tramitació de l'expedient de l'obra de reforma i notificades en el
Decret d'Alcaldia 1506/17 de 8 de maig de 2017, s'han tractat i esmenat amb la
documentació tècnica presentada amb RE 9933/22.05.17 (sol·licitud de la llicència
d'activitats, exp. 4777/17).

15. Amb data 9 de juny de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa favorablement la
documentació aportada per l'interessat amb RE 9934/22.05.17, relativa a l'obra de
reforma.

16. Amb data 22 de juny de 2017, a la vista de l'informe dels serveis jurídics de l'àrea
d'Urbanisme i mitjançant Decret 2153/17, l'Alcaldia resol donar l'assabentat de la
documentació aportada per l'interessat amb RE 9934/22.05.17, la qual ha estat
informada favorablement pels serveis tècnics municipals, i mantenir la suspensió dels
expedients de sol·licitud de llicències d'obres d'enderroc parcial i de reforma de
l'edificació (2016/5334 i 2016/5651), fins a la resolució favorable de la llicència
d'activitats.

17. Amb data 4 de setembre de 2017 i Decret 3018/17 l'Alcaldia resol concedir a
l'interessat llicència per a l'esmentada activitat de sala de bingo, amb una sèrie de
condicions prèvies al funcionament.

18. Amb data 12 de setembre de 2017 els serveis jurídics de l'àrea d'Urbanisme
informen que, atès que ja s'ha concedit la llicència d'activitats (amb condicions prèvies
al funcionament), i que tant la documentació relativa a l'enderroc parcial com la relativa
a la reforma de l'edificació i projecte d'urbanització del carrer d'Aragó han estat
informades favorablement pels serveis tècnics municipals, escau alçar la suspensió de
la

tramitació

dels

esmentats

expedients

(2016/5334

i

2016/5651).

Informa

favorablement les peticions de llicència d'obres.
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19. Amb data 21 de setembre de 2017, a la vista dels informes dels serveis tècnics i
jurídics de l'àrea d'Urbanisme, el regidor responsable de les Àrees d’Urbanisme i Medi
Ambient dicta una proposta en el sentit de concedir la llicència d'obres sol·licitada.

20. La Junta de Govern Local de data 2 d'octubre de 2017 acorda deixar pendent de
resolució l'acord corresponent a aquesta petició.

21. Amb data 30 d'octubre de 2017 els serveis jurídics de l'àrea d'Urbanisme emeten
un informe complementari en els termes següents:
- Aquest informe té per objecte dilucidar la viabilitat de l’atorgament de la llicència
d’obres, objecte d’aquest expedient administratiu, sobre la finca del carrer Tarragona
108, tenint en compte les afectacions urbanístiques existents sobre dita finca: situació
de fora d’ordenació, volum disconforme i no materialització de la totalitat de
l’aprofitament urbanístic.
1) La finca, ara per ara, atès que una petita porció rectangular que limita amb el carrer
Aragó està qualificada com a vial per tal d’alinear la traça del dit carrer, es troba,
parcialment, en situació de fora d’ordenació (article 108.1 del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei
3/2012, de 22 de febrer - LUC).
2) Amb la cessió gratuïta del domini a favor de l’Ajuntament de Roses de la porció de
la finca qualificada de vialitat, per formar part del carrer Aragó, tal com ho determina el
PGOU, porció que endemés serà urbanitzada per l’interessat, la finca esdevindrà en
situació de volum disconforme (article 108.4 de la LUC).
3) En el supòsit que amb la cessió de la porció de la finca destinada a vialitat, aquesta
passi de la situació de fora d’ordenació a volum disconforme, no existeix cap
impediment per atorgar la llicència d’activitats sol·licitada atès que és compatible amb
els usos que el PGOU assigna a la finca. Aquest extrem s’acredita amb l’atorgament,
per l’Ajuntament, de la referida llicència d’activitats d’acord amb l’article 108.4 de la
LUC: «4. En les construccions i les instal·lacions que tinguin un volum d'edificació
disconforme amb els paràmetres imperatius d'un nou planejament urbanístic, però que
no quedin fora d'ordenació, s'hi han d'autoritzar les obres de consolidació i rehabilitació
i els canvis d'ús, sempre d'acord amb les condicions bàsiques del nou planejament.»
4) Pel que fa a la interpretació de l’article 21 de la modificació puntual 21 del Pla
general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses (MP 21 - Riera Ginjolers) amb la
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situació de volum disconforme en què es trobarà la finca, cal formular les següents
consideracions:
(i) L’article 21 de la MP 21 – Riera Ginjolers, que regula les alienacions i nombre de
plantes, estableix: «En les noves edificacions el nombre de plantes no és màxim sinó
obligatori, mentre que en les obres d’ampliació és màxim».
(ii) Aquest article és una concreció, en aquest sector de la Riera Ginjolers objecte de
regulació, de l’article 188.1 de la LUC que defineix el règim de les llicències
urbanístiques.
(iii) En aquest cas concret, l’obra projectada no consisteix en una nova edificació, sinó
en una edificació en situació de fora d’ordenació.
(iv) Constitueix una facultat inherent al dret de propietat exercir, materialitzar i
patrimonialitzar els usos i aprofitaments que els plans urbanístics atribueixen a les
finques. Incorporar en el patrimoni del respectiu propietari el contingut del dret de
propietat dels immobles, definit pels plans urbanístic un cop acomplertes les
obligacions legals, forma part d’aquest dret: cap propietari pot exigir-se-li edificar i
esgotar tot l’aprofitament reconegut pels plans urbanístics. Aquesta exigència contravé
les facultats pròpies i inherents al dret de propietat consagrades a l’article 33 de la
Constitució Espanyola.
Les anteriors consideracions condueixen a informar favorablement, d’acord amb els
anteriors informes tècnics i jurídics lliurats en el curs de la tramitació d’aquest
expedient, l’atorgament de la llicència d'obres per a l'enderroc parcial i reforma de
l'edificació del carrer de Tarragona, 108, per destinar-la a sala de bingo.
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).
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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

Alçar la suspensió de la tramitació dels expedients 2016/5334 i 2016/5651, i:

1. Concedir a Recreativos Village La Jonquera SL, representada pel senyor Javier
Serrano Bolívar, llicència per a l'enderroc parcial de l'edificació del carrer de
Tarragona, 108 (referència cadastral 4792804), d'acord amb el projecte bàsic i
executiu d'enderroc parcial redactat per l'arquitecte tècnic Francisco Abarca González
el març del 2017, aportat amb RE 4777/13.03.17; salvat el dret de propietat i sense
perjudici de tercers. (exp.: 2016/5334)

- Condicions prèvies a l'inici de les obres d'enderroc parcial: L'interessat haurà
d'aportar:
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) El projecte d'enderroc parcial llicenciat degudament visat.
c) Full d'assumeix de la direcció facultativa de les obres d'enderroc parcial de
l'arquitecte tècnic.
d) Declaració responsable conforme disposa del contracte d’acceptació d’enderrocs i
residus de la construcció, o bé aportar-lo.
e) Dades del contractista.
- Condicions particulars de les obres d'enderroc parcial:
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a) Abans d’iniciar les obres d’enderroc caldrà obtenir el permís de les companyies
subministradores
b) Abans d’iniciar les obres d’enderroc caldrà avisar a la Policia Local i senyalitzar
adequadament l’obra d’acord amb les seves instruccions.

2. Concedir a Recreativos Village La Jonquera SL, representada pel senyor Javier
Serrano Bolívar, llicència d'obres per reformar l'edifici de planta baixa existent a la
finca del carrer de Tarragona, 108 (referència cadastral 4792804), d'acord amb la
modificació del projecte bàsic redactat per l'arquitecta Irene Oliva Batlle el maig del
2017, aportat amb RE 9934/22.05.17; salvat el dret de propietat i sense perjudici de
tercers. Aquestes obres es duran a terme simultàniament amb les obres d'urbanització
del carrer d'Aragó.

- Condicions prèvies a l'inici de les obres de reforma de l'edificació: L'interessat haurà
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.
c) Fitxa de característiques tècniques i el pressupost d'execució material desglossat
per partides.
d) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte.
e) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte tècnic.
f) Declaració responsable conforme disposa del contracte d’acceptació d’enderrocs i
residus de la construcció, o bé aportar-lo.
g) Dades del contractista.

- Condicions particulars de les obres de reforma de l'edificació:
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a) La vorera 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).

3. Concedir a Recreativos Village La Jonquera SL, representada pel senyor Javier
Serrano Bolívar, llicència per al projecte tècnic d'urbanització del carrer d'Aragó,
redactat per l'arquitecta Irene Oliva Batlle el març del 2017, aportat amb RE
4777/13.03.17; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers. Aquestes obres
es realitzaran simultàniament amb les obres de reforma de l'edificació.

- Condicions prèvies a l'inici de les obres d'urbanització del carrer Aragó:
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.

- Condicions particulars de les obres d'urbanització del carrer Aragó. Durant l'execució
de les obres:
a) Caldrà disposar de l’estudi tècnic de les companyies prestadores de cada servei per
a l’execució de les modificacions a les xarxes existents, així com executar les obres
complementàries que s’hi especifiquin.
b) Caldrà desplaçar la caixa de connexions i conversió de cables telefònics que hi ha a
la cantonada de la façana del carrer Aragó amb Tarragona, segons indicacions de la
companyia Telefònica.
4. 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.
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5. Notificar-ho a l'interessat, juntament amb les condicions generals 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:
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.
Exps.: 2017/005651 i 2017/005334”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
10.0.- Donar l'assabentat a la JGL de l'Estudi d'inundabilitat de Roses

Antecedents
1. Estudi d’inundabilitat de Roses – Fase 1: Riera de Queralbs, rec del Moltó i riera de
la Bruneta i Fase 2: Riera de la Trencada i rec Fondo, d’iniciativa municipal. (Exp.:
2723/11)

2. En data 14 de desembre de 2016 i RE 2016020760 el Sr. Robert Mas Santana, en
representació de l'empresa ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL presenta l’Estudi
d'Inundabilitat de Roses. En data 18 de maig de 2017 i RE 2017009782 es presenta
una modificació d’aquest document.
3. Amb data 3 de novembre de 2017 l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
favorable al respecte amb les següents conclusions:
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“El municipi de Roses concentra, majoritàriament, el futur creixement urbà i
urbanitzable a tota la franja nord del nucli urbà de Santa Margarida, ocupant terrenys
dels trams finals de les conques vessants de la riera de Queralbs, rec del Moltó i riera
de la Bruneta. El vigent planejament general de Roses defineix en aquest àmbit
diferents sectors de Sòl Urbanitzable així com polígons d’actuació en Sòl Urbà.
En data 24 de juliol de 2015, RE 11298/15, l’Agència Catalana de l’Aigua tramet
informe tècnic sobre l’Estudi d’inundabilitat de Roses – Fase 1: Riera de Queralbs, rec
del Moltó i riera de la Bruneta, i Fase 2: Riera de la Trencada i rec Fondo, de data 17
de juliol de 2015 (expedient UPDH 2014003111), que s’emmarca dins la tramitació del
POUM anterior, amb les següents conclusions, entre d’altres:
1) «L’Estudi d'inundabilitat de Roses. Fase 1: Riera de Queralbs, rec del Moltó i riera
Bruneta. Fase 2: Riera Trencada i rec Fondo' i l’”Estudi d'inundabilitat de Roses. Annex
complementari. Fases 1 i 2”, es consideren adequats com a documents base per a la
redacció d'un projecte bàsic de les actuacions que s'hauran de contemplar
normativament en el Pla especial d'infraestructures hidràuliques de l’àmbit...
2) La redacció del Pla especial d'infraestructures hidràuliques de drenatge urbà en
aquest àmbit haurà de donar compliment de les prescripcions de l’informe emès per
aquesta Agència en data 8 de juliol de 2004 (ref. UDPH2003004372), relatiu al sòl
urbanitzable del POUM de Roses (ref. UDPH2005002134) i de l’informe emès en data
15 de maig del 2007 (ref. UDPH2006003382), relatiu al POUM de Roses, haurà
d'incorporar les consideracions descrites en la prescripció anterior.
Atès que torna a ser vigent el Pla General d’Ordenació Urbana de Roses de 1993, es
posa de manifest que cal un estudi d’inundabilitat de tot el sòl urbà i urbanitzable del
terme municipal, per tal d’adaptar-se als requeriments normatius que li són d’aplicació.
L’Estudi d'Inundabilitat de Roses presentat per l'empresa ABM Serveis d'Enginyeria i
Consulting SL té l’objectiu d’elaborar una diagnosi del risc d’inundació en episodis
d’avinguda, associada al conjunt dels principals cursos fluvials que discorren pel terme
municipal de Roses (riera de Queralbs, inclòs tram sector industrial ctra. VilajuïgaRoses, rec del Moltó, inclòs rec afluent, riera Bruneta, riera de la Trencada, rec Fondo,
riera de la Quana, rec dels Sinols, riera Ginjolers, inclòs recs afluents, rec de
Canyelles, rec de l’Almadrava i rec de la Torre), les revingudes dels quals poden
provocar un elevat risc d’inundació en terrenys de sòl urbà o que formen part dels
sectors de futur desenvolupament.
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Els resultats que s’obtenen dels models hidràulics permetran avaluar el risc
d’inundació dels àmbits que es troben en zona d’influència dels cursos fluvials objecte
d’estudi. També permetran definir les mesures de protecció que caldrà considerar, per
compatibilitzar l’ús existent i els nous usos que es preveu implantar, segons
l’ordenació del vigent PGOU, amb les condicions d’inundació que s’assoleixen, i
alhora, donar compliment a les consideracions efectuades per l’Agència Catalana de
l’Aigua i l’article 6 (Directriu de preservació front als riscos d’inundació) del Reglament
de la Llei d’Urbanisme de 18 de juliol de 2006, actualment derogat.
A partir dels resultats obtinguts, es podrà realitzar una Prognosi d’inundabilitat en el
que es definiran les mesures de protecció i/o d’infraestructura hidràulica que caldrà
considerar per compatibilitzar els usos previstos en el PGOU amb les condicions
d’inundació que s’assoleixen, reduir, en la mesura del possible, l’impacte d’aquest risc
sobre les zones urbanes actualment consolidades i donar compliment a les
prescripcions, pel que fa al risc d’inundació, dels informes antecedents de l’ACA, i de
l’article 9.2 de la Llei d’Urbanisme.
L’estudi de riscos d’inundació associats als trams urbans dels cursos fluvials objectes
d’aquest estudi, permet obtenir una delimitació de les zones inundables en el cas
d’avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn i del risc d’inundació per una
avinguda de 500 anys. Els resultats que s’obtenen de les diferents modelitzacions
hidràuliques realitzades en els trams dels cursos fluvials objecte d’aquest estudi,
permeten identificar les següents zones i/o àmbits amb un risc d’inundació que caldrà
tenir en consideració:
- En la part més baixa dels cursos de la riera de Queralbs, rec del Moltó, riera de la
Trencada i rec Fondo es produirien desbordaments generalitzats afectant a sectors de
futur desenvolupament, així com zones urbanes del sud del barri de Mas Mates, del
barri del Salatar, de l’entorn de la Ciutadella i del nucli urbà de Santa Margarida i de
Roses.
- En l’àmbit de la urbanització Mas Boscà, un tram del carrer del Gironès presentaria
un risc d’inundació greu en cas de crescudes extraordinàries del rec del Moltó.
- La meitat oest i sud de la urbanització Mas Oliva assoliria un risc d’inundació ja a
partir d’avingudes ordinàries dels recs afluents de la riera Ginjolers, les lleres dels
quals varen ser interceptades i suprimides per la pròpia trama urbana. La llera del tram
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baix del rec dels Sinols, així com les dues obres de fàbrica que la intercepten,
presenten una capacitat hidràulica molt reduïda i conseqüentment, un risc d’inundació
elevat dels terrenys del seu entorn.
- El tram més urbà de la riera Ginjolers, en el que la seva llera es troba canalitzada
sota el carrer de la Riera dels Ginjolers, presenta un risc d’inundació greu per
avingudes extraordinàries de la riera, en que l’extensió de la inundació s’estén
considerablement pels carrers transversals a la canalització i fins el passeig marítim.
- El risc d’inundació identificat en l’entorn de l’endegament urbà de la riera de la Quana
seria entre moderat i greu, afectant amb major mesura els terrenys més propers a la
llera i al llarg del passeig marítim.
- El tram final de la riera de Canyelles, en que la canalització de la seva llera presenta
seccions constructives diverses i de reduïda capacitat hidràulica, suposa un risc
d’inundació en els terrenys de l’entorn de l’avinguda de José Díaz Pacheco.
- Els terrenys ocupats per les instal·lació del càmping Ampurdanès són parcialment
inundables per avingudes extraordinàries del rec de la Torre, amb una superfície
d’afecció reduïda en la que s’assoliria un risc d’inundació d’entre lleu i moderat.
També s’inclou un document de prognosi d’inundabilitat que es centra en els espais
fluvials del terme municipal de Roses que tenen una influència rellevant en la situació
de risc d’inundació en àmbits urbans, com són:
- Àmbit de la urbanització Mas Boscà (rec del Moltó), fins a l’alçada de la carretera GI614.
- Àmbit de la urbanització Mas Oliva (recs afluents de la riera Ginjolers i tram baix del
rec dels Sinols).
- Àmbit de la riera de Canyelles.
- Àmbit del rec de l’Almadrava.
- Àmbit del rec de la Torre.
S’inclou una valoració econòmica de les propostes d’actuació plantejades i analitzades
hidràulicament en tot l’àmbit d’estudi, que té un import de 1.552.249 €. També
s’estableix una proposta de programació de l’execució de les actuacions, on s’han
categoritzat en funció de quina és la immediatesa de la necessitat d’execució des del
punt de vista purament hidràulic (millora hidràulica, reducció del risc i les afeccions en
aquells trams que discorren per trams urbans o trams amb usos consolidats).
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A partir dels resultats de l’estudi de la Prognosi d’Inundabilitat, i en aplicació del
Reglament de la Llei d’Urbanisme (no vigent), es realitza també una proposta de
zonificació dels espais fluvials en els trams dels cursos fluvials que discorren pel
municipi de Roses i que han estat objecte d’aquest estudi, en Zona Fluvial, Zona de
Sistema Hídric i Zona Inundable per episodis extraordinaris, pel qual l’ordenació del
PGOU s’hauria de completar amb la zonificació de l’espai fluvial.”.

4. Amb data 6 de novembre de 2017 els serveis jurídics han emès un informe
favorable al respecte.

Fonaments de dret
Primer. 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).
Segon. 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).

Tercer. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
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. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 2 d’octubre de 2015).
Sisè. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Setè. 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.

Acord
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1. Donar l’assabentat a la Junta de Govern local de l’Estudi d’inundabilitat de Roses,
redactat per ABM Serveis d'Enginyeria i Consulting SL amb data maig i novembre de
2016, per encàrrec municipal.
2. Trametre i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’informe de les mesures
necessàries a adoptar en els terrenys situats en zones de risc d’inundació del sòl urbà
i urbanitzable de Roses que es determinen en aquest document.
3. Notificar l’acord a l’Àrea d’Urbanisme i al Serveis Jurídics de l’Ajuntament.

4. Contra aquest acord 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. 2016/006650.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
11.0.- Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat a
la finca del carrer del Lli, 34.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat a la finca del
carrer del Lli, 34.

Antecedents
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1. En data 27 de setembre de 2017, RE 18320/17, Carles Bohigas Maynegre sol·licita
llicència d'obres per construir un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a la finca del
carrer del Lli, 28, d'acord amb el projecte bàsic redactat pels arquitectes Manel
Aguilera i Carles Bohigas el desembre del 2016, sense visar.

2. A requeriment de la corporació (escrit amb RS 10962/05.10.17) l'interessat aporta
en data 5 d'octubre de 2017, RE 18707/17, el plànol d'emplaçament en format dwg.
3. Amb data 19 d'octubre de 2017 el responsable de sistemes d’informació geogràfica
municipal informa que, a la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 24 de
juliol de 2017, es va atorgar la llicència de parcel·lació de la finca on es pretén
construir amb les següents característiques:
- Parcel·la P4 – carrer del Lli, 34 – 405 m2
I al projecte quedava definida amb les coordenades dels seus 4 vèrtexs que no
coincideixen amb la parcel·la que es proposa al projecte ara aportat.
Aquest fet no presenta problemes a l’hora d’avaluar els paràmetres urbanístics, però si
pel que fa a l’emplaçament de l’obra.

4. En data 25 d'octubre de 2017, RE 19867/17, l'interessat aporta plànol
d'emplaçament i un projecte bàsic redactat pels mateixos arquitectes el setembre del
2017, sense visar.

5. Amb data 31 d'octubre de 2017 l'arquitecta municipal informa favorablement
aquesta sol·licitud en base a la darrera documentació aportada (RE 19867/25.10.17),
la qual s’ajusta a la parcel·lació concedida per la Junta de Govern Local de data 24 de
juliol de 2017, concretament a la parcel·la P4, de 405 m2, del carrer del Lli, 34.

6. Amb data 2 de novembre de 2017 els serveis jurídics de l'àrea d'Urbanisme
informen favorablement al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
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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 Carles Bohigas Maynegre llicència d'obres per construir un habitatge
unifamiliar amb piscina a la finca del carrer del Lli, 34, d'acord amb el projecte bàsic
redactat pels arquitectes Manel Aguilera i Carles Bohigas el setembre del 2017,
aportat amb RE 19867/25.10.17; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
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 amb les següents condicions:
- Condicions prèvies a l’inici de les obres: L’interessat 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.
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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; una declaració responsable subscrita per la direcció facultativa de
les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat.
c) Fitxa de característiques tècniques i el pressupost d'execució material desglossat
per partides.
d) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte.
e) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte tècnic.

- Condició particular:
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:
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.: 2017/008401.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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“
12.0.- Petició de llicència d'obres provisionals per instal·lar tres rètols
publicitaris a la finca de la carretera de Besalú a Roses, 11.

Identificació de l'expedient

Petició de llicència d'obres provisionals per instal·lar tres rètols publicitaris a la finca de
la carretera de Besalú a Roses, 11.

Antecedents

1. En data 11 de juliol de 2017, RE 13613/17, Francisca Inglés Vilella sol·licita llicència
d'usos i obres provisionals per instal·lar tres panells publicitaris a la finca de la
carretera de Besalú a Roses, 11 (referència cadastral 3596001), d’acord amb el
projecte redactat pel projectista James Birch.

2. Amb data 19 de juliol de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa amb les següents
conclusions:
- La finca, objecte de la sol·licitud, se situa dins el SUD 3 ( Sòl urbanitzable delimitat ).
- L’ús proposat de «...Exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells...», es troba
inclòs dins els autoritzables com a provisionals, segons l’article 53.3 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
- Per tant informa favorablement, i que escau continuar amb la tramitació de
l’expedient; és a dir, amb la seva tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme per a
l'emissió d'informe (previ pagament de les taxes municipals corresponents).

3. Amb data 20 de juliol de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.

4. Arran dels esmentats informes, la Junta de Govern Local del 31 de juliol de 2017
acorda:
1) Iniciar el procediment de sol·licitud d'usos i obres de caràcter provisional.
2) Sotmetre-ho al tràmit d'informació pública, durant el termini de 20 dies.
3) Simultàniament a l'establiment del període d'informació pública, sol·licitar informe a
Codi
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de
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la Comissió Territorial d'urbanisme
5. En compliment de l’esmentat acord, es sotmet a informació pública, durant 20 dies,
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província núm. 162, de 24 d'agost de
2017, i en el tauler d’edictes electrònic (e-tauler) de la web municipal www.roses.cat.
Durant l’esmentat període d’informació pública no es presenta cap al·legació ni
reclamació al respecte.

6. En data 27 d'octubre de 2017, RE 19965/17, el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya comunica que la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona en sessió del dia 5 d'octubre de 2017, ha acordat:
- Emetre informe favorable sobre la sol·licitud d'instal·lació de tres rètols publicitaris a
la finca de la carretera de Besalú a Roses, formulada per Francisca Inglés Vilella i
tramesa per l’Ajuntament de Roses, a l’efecte de l’article 54 del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
- Indicar a l’Ajuntament i a la persona interessada que la llicència municipal farà
constar les condicions de l’article 54 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

7. Amb data 2 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte (amb una sèrie de condicions) i formulen una proposta de
resolució.

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).
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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 Francisca Inglés Vilella llicència d'usos i obres de caràcter provisional
per instal·lar tres rètols publicitaris a la finca de la carretera de Besalú a Roses
(referència cadastral 3596001), d’acord amb el projecte redactat pel projectista James
Birch (presentat a l'Ajuntament amb RE 13613/11.07.17); salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
>> 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.
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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 les circumstàncies
següents (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 la interessada, per duplicat exemplar, certificat d’aquest
acord.
b) La constitució, per alguna de les formes admeses per la legislació de contractes del
sector públic, d’una garantia per assegurar la reposició de la situació alterada al seu
estat originari.
L’import de la garantia a dipositar és de 750 € (d’acord amb el pressupost de reposició
assenyalat en la documentació tècnica presentada per la interessada) i s'haurà de
dipositar al Departament de Tresoreria de l'Ajuntament.
>> S’hauran de complir 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).

2. Comunicar-ho al Departament de Tresoreria (pel que fa a la constitució de la
garantia que la interessada ha de dipositar).

3. Notificar-ho a la interessada, per al seu coneixement i efectes.

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.
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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
següent de la seva notificació.
- No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/006457”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
13.0.- Petició de llicència d'obres per reparar la façana que dóna al carrer de
Lluís Companys, de l'hotel de l'avinguda de Rhode, 81-83; i per ocupar la via
pública, amb material de construcció, amb motiu de l'execució de les
esmentades obres
Identificació de l’expedient

Petició de llicència d'obres per reparar la façana que dóna al carrer de Lluís
Companys, de la finca de l'avinguda de Rhode, 81-83; i per ocupar la via pública (amb
una bastida i un contenidor de runes) amb motiu de l'execució de les esmentades
obres.

Antecedents

1. Amb data 8 de novembre de 2017 l'Alcaldia signa el Decret 3710/17, el contingut del
qual és:

"Antecedents
1. El mes d'octubre de 2017 Rhodes 81, SL, representada per Juan Lassus Sánchez, i
en relació amb l'hotel Marina, situat a l'avinguda de Rhode, 81-83 (referència cadastral
4394902):
- Sol·licita llicència d’obres per reparar la façana que dóna al carrer de Lluís
Companys, de l’esmentada finca (RE 19891/25.10.2017 - exp. 9152/17).
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- Sol·licita llicència per ocupar 52,75 m2 de la via pública amb material de construcció
(una bastida i un contenidor de runes), durant 90 dies, amb motiu de l’execució de les
esmentades obres (RE 19192/13.10.2017 - exp. 8928/17)
2. Amb data 2 de novembre de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa
favorablement la petició de llicència d'obres, i formula una proposta de resolució; i amb
data 6 de novembre de 2017 l'enginyer municipal emet un informe favorable al
respecte.
3. Amb data 2 de novembre de 2017 l'arquitecte tècnic municipal informa
favorablement la petició de llicència per ocupar la via pública, amb una sèrie de
condicions, i formula una proposta de resolució.
4. Amb data 6 de novembre de 2017 els serveis jurídics municipals informen
favorablement les obres descrites i l'ocupació de la via pública sol·licitada.
5. Consta la proposta del regidor de l’Àrea, de 7 de novembre de 2017, en els
mateixos termes d’aquesta resolució.
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
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC
1. Concedir a Rhodes 81, SL, representada per Juan Lassus Sánchez, llicència
d'obres per reparar la façana que dóna al carrer de Lluís Companys, de l'hotel situat a
l'avinguda de Rhode, 81-83 (referència cadastral 4394902), d’acord amb el projecte
redactat per l’arquitecte tècnic Joan Lassus Sánchez, visat pel Col·legi d’aparelladors,
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arquitectes tècnic i enginyers d’edificació, el dia 23-10-2017 amb el núm. V/V. 17.0088;
salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers (exp. 2017/009152).
S'assenyalen les següents condicions:
>> 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).
2. Concedir a Rhodes 81, SL, representada per Juan Lassus Sánchez, llicència per
ocupar 52,75 m2 de la via pública, amb material de construcció (una bastida i un
contenidor de runes), durant 90 dies, amb motiu de l’execució d’obres a la façana que
dóna al carrer de Lluís Companys, 11-13, de la finca de l’avinguda de Rhode, 81-83
(referència cadastral 4394902); salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers
(exp. 2017/008928).
S'assenyalen les següents condicions:
>> Condicions particulars:
a) L'ocupació haurà de quedar senyalitzada i protegida amb lones per tal d’evitar
molèsties als veïns i vianants.
b) Tant l’ocupació proposada com el pas de vianants alternatiu proposat s’haurà de
realitzar d’acord amb les condicions que estableixi la Policia Local, que valorarà
l’afectació tant del trànsit rodat com de vianants.
>> 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. Comunicar-ho a la Policia Local, per al seu coneixement i efectes (pel que fa a
l'ocupació de la via pública).
4. Ratificar-ho per la Junta de Govern Local.
5. Notificar-ho a l'interessat, per al seu coneixement i efectes, informant-lo 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."
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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
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Ratificar el Decret d'Alcaldia 3710 de 8 de novembre de 2017 (transcrit en el punt 1
de la part expositiva d'aquest acord), de concessió a Rhodes 81, SL, representada per
Juan Lassus Sánchez, de:
1) Llicència d'obres per reparar la façana que dóna al carrer de Lluís Companys, de
l'hotel situat a l'avinguda de Rhode, 81-83 (referència cadastral 4394902) (exp.
2017/009152).
2) Ocupar la via pública, amb material de construcció (una bastida i un contenidor de
runes), amb motiu de l'execució de les esmentades obres (exp. 2017/008928).”

Aprovat per unanimitat del membres presents.
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS
“
14.0.- Concedir la llicència d'ocupació comercial de l'activitat de bijuteria
"Bouldega"
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l'activitat de bijuteria
anomenada ‘Bouldega’, situada al carrer de Sant Sebastià, núm. 5, de Roses.

Antecedents
1. En dates 31 de juliol i 4,7 i 16 d’agost de 2017, RE 14819/17, RE 15215/17, RE
15296/17 i 15755/17, el senyor Jean François Riba va sol·licitar la llicència d'ocupació
comercial de la via pública per a l'activitat de venda de bijuteria anomenada
‘Bouldega’, situada al carrer de Sant Sebastià, núm. 5, d’aquest terme municipal.
S’ha emès el document de pagament OVP 2017 67 d’un import de 118,82 € ( 102,60 €
de taxa d’ocupació per 1,75 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació).
L’interessat ha pagat en entitat bancària l’import de 118,82 €.
2. En data 22 d’agost de 2017, el Cap de la Unitat de Recaptació ha emès un informe
conforme l’interessat està al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració.
3. D’acord amb l’informe de l'inspector municipal, de data 22 de setembre de 2017.
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, amb
les següents consideracions:
“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.”
6. En data 16 d’octubre de 2017, els Serveis Jurídics han emès un informe referit a
aquesta petició.

Fonaments de dret
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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. 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 al senyor Jean François Riba, per a l’activitat
de venda de bijuteria anomenada ‘Bouldega’, situada al carrer de Sant Sebastià, núm.
5, 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 BIJUTERIA

NOM

BOULDEGA

COMERCIAL

TITULAR

DE JEAN FRANÇOIS RIBA

REPRESENTANT --

L’ACTIVITAT

ADREÇA

C. DE SANT SEBASTIÀ, NÚM. 5 TIPUS

COMERCIAL

D'OCUPACIÓ

SUPERFÍCIE

1,8 M2

DIMENSIONS

3,6 X 0,5 M

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA COMERCIAL
MOBILIARI

Codi

SÍ

segur

UNITATS

de

TENDALS

verificació:

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

NO

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

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.
- 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 element requerirà llicència prèvia.

2. Ordenar al senyor Jean François Riba que de manera immediata retiri el tendal de la
façana del carrer de Sant Sebastià, núm. 5, atès que aquest no és legalitzable, d'acord
amb l'article 20.3.c de l'Ordenança els colors dels elements instal·lats han de ser clars.
3. Advertira l’interessat que no disposa de llicència per ocupar el domini públic
municipal amb un tendal per la qual cosa no pot disposar d'aquest element. En el cas
que es comprovi que ocupa amb el mateix 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.
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4. 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 i perquè 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.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
15.0.- Concedir llicència d'OVP Bar Bartolo
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la llicència d’ocupació de la via pública de l'activitat de bar
anomenada "Bar Bartolo", situada a la Gran Via de Pau Casals, 247-253 local 3, de
Roses.
Antecedents

1. En data 17 de novembre de 2016 i RE 19370/16, el senyor Xavier Ribera Rastrojo
ha sol·licitat llicència d'ocupació de la via pública de l'activitat anomenada Bar Bartolo
situada a l’Avinguda Gran Via Pau Casals, 247-253, local 3.
2. En data 30 de març i 01 d'agost de 2017, RE 6265/17 i 14936/17 l’interessat
presenta dos escrits sol·licitant la modificació de la sol·licitud d'ocupació de via pública.
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3. S’expedeix la carta de pagament OVP 2017 62 d’un import de 910,75 € (894,53 € de
taxa d’ocupació per 12,60 m2 i 16,22 € de taxa de tràmit d’autorització d’ocupació).
S’efectua el pagament el dia 1 d’agost de 2017.
4. En data 9 d’agost de 2017 l’inspector municipal ha emès un informe en relació a la
sol·licitud presentada.

5. En data 22 d'agost de 2017 el Cap de la Unitat de Recaptació emet certificat d'estar
al corrent de les obligacions tributàries amb l'administració.
6. 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
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 al senyor Xavier Ribera Rastrojo, per a
l’activitat de bar anomenada “Bartolo”, situada a la Gran Via de Pau Casals, 247-253
local 3, 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

BAR

TITULAR

NOM COMERCIAL BARTOLO

DE XAVIER RIBERA RASTROJO

REPRESENTANT

--

L’ACTIVITAT

ADREÇA

GRAN VIA PAU CASALS,

SUPERFÍCIE

247- TIPUS

HOSTALERA

253 LOCAL 3

D'OCUPACIÓ

12,6 M2

DIMENSIONS

4,2 X 3 M

SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA HOSTALERA
TAULES

SÍ

6 UNITATS

CADIRES

SÍ

16 UNITATS

PARA-SOLS

NO 2 UNITATS

TENDALS

NO

ML

TANCAMENTS

NO

JARDINERES

NO

UNITATS

LATERALS
DE GENERAL TERRASSES

HORARI

(9 H A 00 H)

FUNCIONAMENT DE LA
TERRASSA
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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
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
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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 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. 2016/005961.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

“
16.0.- Concedir modificació de la llicència d'ocupació de la via pública
Restaurant Plazza
Identificació de l’expedient
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Proposta relativa a la modificació de la llicència d’ocupació de la via pública de
l’activitat anomenada “Restaurant Plazza”, situada al carrer del Doctor Jaume Ferran,
13.
Antecedents
1. En data 13 de juny de 2017 i RE 11585/17, l’entitat Plazza SCP representada pel
senyor Fernando Martí Lacuesta sol·licita la modificació de la llicència d’ocupació de la
via pública per a l'activitat anomenada "Restaurant Plazza" situada al carrer del Doctor
Jaume Ferran, 13.
2. La Junta de Govern local de data 22 de maig de 2017 va acordar, entre d’altres, la
pròrroga de la llicència d’ocupació de la via pública (17,13 m2).
S’ha emès la liquidació OVP 2017 22 d’un import de 16,22 € per la taxa de tràmit
d’autorització d’ocupació.
3. Amb data 21 d’agost i 22 de setembre de 2017, l'inspector municipal ha realitzat
visites d’inspecció en relació a la sol·licitud efectuada.
4. Amb data 22 de setembre de 2017, l’enginyer municipal de l’Àrea d’Infraestructures i
Serveis Públics ha emès un informe favorable quant a l’ocupació de la via pública però
no quant a alguns de llurs elements.
5. Amb data 16 d’octubre de 2017 els serveis jurídics han emès 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).
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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. 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 modificació de 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 Plazza, SCP, representada pel
senyor Fernando Martí Lacuesta, per a l’activitat de restaurant anomenat “Restaurant
Plazza”, situat al carrer del Doctor Jaume Ferran, núm. 13, 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 PLAZZA

RESTAURANT

TITULAR

REPRESENTANT

DE PLAZZA SCP

FERNANDO MARTÍ LACUESTA

L’ACTIVITAT

ADREÇA

C/

SUPERFÍCIE
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SOL·LICITADA

ELEMENTS DE L'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA HOSTALERA
TAULES

SÍ

7 UNITATS

PARA-SOLS

NO UNITATS
DE GENERAL TERRASSES

HORARI

CADIRES

SÍ

28 UNITATS

TENDALS

NO

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.
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-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
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. Ordenar a l’entitat Plazza SCP representada pel senyor Fernando Martí Lacuesta
que de manera immediata retiri els tendals de color vermell de la façana del carrer del
Doctor Jaume Ferran, núm. 13, 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 clars.
3. Advertir a l’interessat que no disposa de llicència per ocupar el domini públic
municipal amb uns tendals 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, 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. Comunicar al Departament de Gestió Tributària que emeti la devolució corresponent
a la diferència entre els 15 m2 d’ocupació de la via pública concedits, i els 17,15 m2
pagats .
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5. Notificar aquest acord a l’interessat i comunicar-ho al Departament de Gestió
Tributària, així com a la Policia local, per al seu coneixement i efectes i perquè vetlli pel
compliment de l’ordre dictada.
6. Informar a l’interessat que contra el punts primer, segon i tercer 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 quart 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.”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
“
17.0.- Acord relatiu a ratificar l'adjudicació del contracte del “Servei d’Atenció
Psicològica per a les dones del SIAD de Roses
Identificació de l’expedient
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Ratificar el decret d’alcaldia número. 3646/31.10.2017 per al qual es resol adjudicar el
contracte del “Servei d’Atenció Psicològica per a les dones del SIAD de Roses (Servei
d’Informació i Atenció a les Dones)» a favor de Associació Identitats.
Antecedents
1. Per decret d’alcaldia núm. 3646/31.10.2017, s’ha resolt el següent:
«Identificació de l’expedient
Acord relatiu a l'adjudicació del contracte del “Servei d’Atenció Psicològica per a les
dones del SIAD de Roses (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)»
Antecedents
1. Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2488/20.07.2017, ratificat per la Junta de Govern
Local de data 31 de juliol de 2017, va acordar declarar la tramitació, mitjançant
procediment obert amb tramitació ordinària, per a la contractació del “Servei d’Atenció
Psicològica per a les dones del SIAD de Roses (Servei d’Informació i Atenció a les
Dones)», amb una base màxima de licitació de 21.000,00 € anuals, al qual s’hi ha
d’aplicar la quantitat de 4.410,00 €, en concepte del 21% d’IVA, fent un total de
25.410,00 €, i un termini d’execució de dos anys (2017/2018 i 2018/2019), prorrogable
per anualitats fins a un màxim de dos anys més.
2. A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. Associació Identitats
3. En data 21 d’agost de 2017 la Mesa de Contractació Permanent va obrir, en acte
intern, el sobre número 1 (documentació administrativa) i, a continuació, en acte
públic, el sobre número 3 (Documentació per a la valoració dels criteris que depenen
d’un judici de valor); pel que fa al sobre número 3, va acordar trametre’l al cap de
l’Àrea de Benestar Social, responsable del seguiment i execució del contracte, per a la
seva valoració, d’acord amb els criteris establerts en la clàusula 15a del Plec de
clàusules administratives particulars.
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Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

4. La Mesa de Contractació permanent de data 18 de setembre de 2017 va procedir a
donar comptes del resultat de la valoració efectuada per la cap de l’Àrea de Benestar
Social de la proposta declarada admesa essent la següent:

SOBRE NÚMERO 3: Documentació per a ser valorada mitjançant criteris que
depenen d’un judici de valor

Qualitat tècnica del Projecte presentat, fins a 25 punts

Licitador

Memòria de

Propostes d’actuació

Propostes activitats

coneixement del

individual i familiar per

comunitàries de

servei i de les seves

assoliment objectius

sensibilització i

finalitats

1. Associació Identitats, SL

prevenció violència

Màxim 8 punts

Màxim 9 punts

Màxim 8 punts

7

9

4

Feta la valoració, la Mesa de Contractació Permanent procedeix, en acte públic, a
l'obertura del sobre número 2.

SOBRE NÚMERO 2: Oferta econòmica i oferta de millora

OFERTA ECONÒMICA:
OFERTA ECONÒMICA
LICITADORS

Preu licitació: 21.000 €

PUNTUACIÓ TOTAL

IVA 21%: 4.410 €

Màxim 70 punts

Total: 25.410 €
21.000,00 €

1. Associació Identitats, SL

70

* Ofertes econòmiques amb IVA exclòs
OFERTA DE MILLORA:
OFERTA MILLORA

LICITADORS

Màxim 5 punts

. Associació Identitats, SL

5

PUNTUACIÓ TOTAL
5

* Ofertes econòmiques amb IVA exclòs
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Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

PUNTUACIÓ TOTAL
VALORACIÓ
CRITERIS
DEPENEN
JUDICI DE

LICITADOR

OFERTA

OFERTA

PUNTUACIÓ

ECONÒMICA

MILLORA

TOTAL

VALOR

1. Associació Identitats, SL

Màxim 25

Màxim 70

punts

punts

20

70

Màxim 5 punts Màxim 100 punts
5

95

A la vista de la puntuació total obtinguda, la Mesa de Contractació Permanent va
proposar

l’adjudicació del contracte a favor de Associació Identitats, amb NIF

G55076624, per un import de 21.000,00 €, més 4.410,00 € en concepte de 21% d'IVA,
que fan un total de 25.410,00 €, amb un termini d'execució de dos anys, per ser la més
avantatjosa econòmicament, prèvia presentació, dins del termini de 10 dies hàbils, a
comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut el requeriment de la
documentació requerida en el PCAP de reunir tots els requisits establerts, i constitució
i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
Per als dos anys, el preu és de 42.000,00 més 8.820,00 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 50.820,00 €.
5. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 10620, de data 25 de setembre de 2017,
notificat en data 25 de setembre de 2017, es va requerir a l’Associació Identitats,
perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, presentés la documentació requerida en el Plec de clàusules
administratives particulars de reunir els requisits establerts i constitució i dipòsit a la
Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
6. En data 5 d’octubre de 2017, el senyor Antoni Vives Tribo, representant de
l’Associació Identitats, per Registre d’Entrada 18718/05.10.2017 presenta la
documentació requerida.
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Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

7. En data 27 d’octubre de 2017, el senyor Antoni Vives Tribo, representant de
l’Associació Identitats, per Registre d’Entrada 20037/27.10.2017 sol·licita que per tal
de dipositar la garantia definitiva es procedeixi a la retenció en el preu de 2.100 €.
8. Consta la proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
9. S’ha emès un informe jurídic i/o d’Intervenció.
Fonaments de dret

Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:

-Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
-Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP),
aprovat pel Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre, en tot allò que no s’oposi,
contradigui o
resulti incompatible amb el TRLCSP.
-El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.
Ambdós tenen caràcter contractual.
-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.
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.
-Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Segon. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb
les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de Govern
Local.

Resolució
Codi

segur

de

verificació:

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

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC

1. Declarar vàlid l'acte de licitació.

2. Aprovar en funció de la puntuació total obtinguda, la classificació de la proposició
admesa, la qual ha estat la següent:

1. Associació Identitats
3. Adjudicar el contracte del “Servei d’Atenció Psicològica per a les dones del SIAD de
Roses (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)» a favor de Associació Identitats,
amb NIF G55076624, per un import anual de 21.000,00 €, més 4.410,00 € en concepte
de 21% d'IVA, que fan un total de 25.410,00 €, amb un termini d'execució de dos anys,
prorrogable per dos anys més (per anualitats completes), per ser la més avantatjosa
econòmicament per als interessos de la corporació i per haver acreditat que reuneix
tots els requisits establerts per la licitació.
Per als dos anys, el preu és de 42.000,00 més 8.820,00 € en concepte d’IVA, que fan
un total de 50.820,00 €.

El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient, pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
4. Autoritzar la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.100,00 €, mitjançant
la modalitat de retenció en el preu per la qual cosa es descomptarà del primer/s
pagament/s que es realitzi/n.
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f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

5. Informar a l’adjudicatari que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant
document administratiu electrònic dins del termini de 5 dies hàbils següents a comptar
des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva. Per la qual cosa, el representat
legat de l’empresa adjudicatària amb poders per signar el contracte haurà de disposar
d’un certificat de signatura electrònica reconeguda amb dispositiu segur lliurat per
qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de Certificació o bé
DNI electrònic.
6. Facultar l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.

7. Nomenar com a responsable del seguiment i execució del contracte al cap de l'Àrea
de Benestar Social, el senyor Francesc Xavier Sánchez Sunyer.
8. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
9. Comunicar a la responsable del seguiment i l’execució del contracte de l’Àrea de
Benestar Social i als departaments de Tresoreria, Intervenció i Premsa aquest acord
per al seu coneixement i als efectes oportuns.
10. Publicar l’adjudicació i formalització del contracte a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya.

11. Ratificar el present Decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.

12. Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix 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 al
de la seva notificació.

Això no obstant, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient. Exp.
Núm. 2017/005460.»
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Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses

f04c3b9e-ea0d-4afc-91dc-7be690388d59.

Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.

Acord
1. Ratificar el decret d’alcaldia número. 3646/31.10.2017 per al qual es resol adjudicar
el contracte del “Servei d’Atenció Psicològica per a les dones del SIAD de Roses
(Servei d’Informació i Atenció a les Dones)» a favor de Associació Identitats.
2. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció. Exp. 2017/0005460”

Aprovat per unanimitat del membres presents.

No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 09:56 hores,
de la qual cosa en dono fe.

(Document signat electrònicament.)
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