ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 28 DE FEBRER DE 2017.
A la vila de Roses (Girona), 28 de febrer de 2017.
Quan són les 09:30, es reuneix a la sala de Govern de la Casa Mallol, sota la presidència de
la senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de la corporació, la Junta de
Govern de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària d’acord amb la
convocatòria que s’ha repartit.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Sr. Carles Pàramo i Ponsetí

Primer tinent d'alcalde

Sr. 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
ÉS ABSENT HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Sr. Francesc Giner i Ballesta

Segon tinent d'alcalde

També hi assisteixen:
Sr. Marc Danés i Zurdo

Regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda i de l’Àrea de
Benestar Social, ha estat convidat per la presidència per si
es tractaven propostes de la seva regidoria.

Sra. Laura Borràs i Pagès

En funcions d’Interventora accidental de la corporació

Actua com a secretari, el secretari general de la corporació, senyor Francisco Luis Muñoz
Cameo.
Un cop l'alcaldessa ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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ÀREA DE SERVEIS GENERALS – RECURSOS HUMANS
1.- Ampliació de l'actual borsa de treball d'educadors/es de les llars d'infants
municipals.
Identificació de l’expedient
Ampliació de l’actual borsa de treball d'educadors/es de les llars d'infants municipals.
Antecedents

1. L’Ajuntament de Roses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de
febrer de 2015, va acordar aprovar les bases que regeixen la convocatòria per a la
creació d’una borsa de treball per cobrir temporalment possibles vacants de personal
laboral, en la categoria d’educador/a de llar d’infants, mitjançant el sistema de selecció
d’oposició (grup C1).
2. Finalitzades les proves selectives, l’Alcaldia, mitjançant la Resolució número 1.42820.05.15 de data 19 de maig de 2015, va constituir l’esmentada borsa de treball.
3. El Departament d’Ensenyament ha sol·licitat que s’iniciïn els tràmits per realitzar una
convocatòria d’ampliació de l’actual borsa de treball per cobrir les possibles baixes del
personal dels dos centres, ja que preveuen un nombre superior de baixes que persones
disponibles a l’actual Borsa de treball.
4. Davant tot això, s’ha redactat el projecte de bases per a l’ampliació de l’actual borsa de
treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin al personal de les llars
d’infants municipals en les categories d’auxiliar o educador.
5. Consta a l’expedient l’informe favorable del cap de Recursos Humans.

Fonaments de dret
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Primer. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, amb el qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
Segon. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Tercer. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, amb el qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Quart.

Decret 214/1990, de 30 de juliol, amb el qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

Cinquè. Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, amb el qual s’aprova la refosa en un text
únic dels preceptors de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de
la funció pública.
Sisè.

Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016
(prorrogada per al 2017).

Acord

1. Aprovar les bases que consten a l’expedient que regiran la convocatòria per a l’ampliació
de l’actual borsa de treball per cobrir les suplències temporals que es produeixin al
personal de les llars d’infants municipals, mitjançant el procediment d’oposició lliure.
2. Publicar el text íntegre de les bases a la pàgina web municipal i un anunci de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i al tauler d’edictes
electrònic de l’Ajuntament de Roses.
3. Comunicar-ho al Departament d’Ensenyament i al Departament d’Intervenció per al seu
coneixement i efectes.
4. Contra la resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós
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administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona o bé,
alternativament, si el domicili és en una altra província, davant els jutjats contenciosos
administratius amb competència territorial a la província de la localitat on es resideixi en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al de la recepció de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la
recepció de la notificació. Exp. núm. 2016/006483.
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS – CONTRACTACIÓ

2.- Incoar el procediment de liquidació del contracte de l'obra de "Tancament vertical i
instal·lacions contra incendis per a la pista poliesportiva municipal"
Identificació de l’expedient
Proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte de l'obra de
“Tancamement vertical i instal·lacions contra incendis per a la pista poliesportiva municipal”.
Antecedents

1. La Mesa de Contractació Permanent, en la sessió de data 31 de març de 2009, va
proposar adjudicar el contracte de “Tancamement vertical i instal·lacions contra
incendis per a la pista poliesportiva municipal” a favor de l’empresa J.Borrat, SA.
2. Per Resolució d’Alcaldia número 894/06.04.2009, de data 3 d'abril de 2009, es va
requerir a l’empresa proposada per tal que diposités l’import de 13.495,00 € en
concepte de garantia definitiva del contracte esmentat.
3. En data 17 d'abril de 2009 l'empresa J.Borrat, SA va dipositar a la Tresoreria
Municipal l'aval bancari núm. 00115/238 de l’entitat Banco Popular Español, SA, per
constituir la garantia definitiva per import de 13.495,00 €.
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4. La Junta de Govern Local, de data 29 d'abril de 2009, va elevar a definitiva
l'adjudicació del contracte a l’empresa J.Borrat, SA, amb CIF A17057761, pel preu de
269.900,00 € més 43.184,00 €, en concepte del 16% d’IVA, que fan un total de
313.084,00 €.
5. El contracte es va signar en data 11 de maig de 2009.
6. L’acta de recepció dels treballs es va signar el dia 31 de desembre de 2009, establint
un termini de garantia de set anys. El termini de garantia ha finalitzat, per tant, el dia
30 de desembre de 2016.
7. A l’expedient hi consta l’informe dels responsables del seguiment i l’execució del
contracte en què manifesten que les obres es van realitzar de manera satisfactòria i
d'acord amb el projecte aprovat; també proposen la liquidació del contracte atès que
no hi ha cap saldo pendent de liquidació, ni a favor de l'empresa ni a favor de
l'Ajuntament, i informen favorablement la devolució de la garantia presentada.
8. Consta a l'expedient la pre-proposta del regidor de l'Àrea en els mateixos termes
d'aquesta proposta.
9. S'ha emès un informe jurídic i d'Intervenió.
Fonaments de dret
Primer. Article 90.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 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 45a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquest
contracte.
Quart. La disposició transitòria primera del RDL 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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Acord

1. Notificar al contractista, J.Borrat, SA, la proposta de liquidació formulada pels
responsables del seguiment i l’execució del contracte de l’obra de “Tancamement
vertical i instal·lacions contra incendis per a la pista poliesportiva municipal”.
2. Concedir-li així mateix un termini de 10 dies hàbils a fi que manifesti la seva
conformitat o les objeccions que consideri oportunes.
3. En cas que el contractista no presenti cap objecció o al·legació dins del termini
concedit a l’efecte s’entendrà que dóna la seva conformitat i, per tant, l’òrgan de
contractació procedirà a declarar la liquidació del contracte i a aprovar la devolució de
la garantia.
4. Indicar a l'interessat que aquest acord, que és un acte de tràmit, no definitiu en via
administrativa, no és susceptible de recurs, i això sense perjudici que pugui exercitar
el que estimi procedent, de conformitat amb el que disposa l'article 40 de la Llei
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Exp.
núm. 2008/005790
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

3.- Aprovar la revisió de preus de la pròrroga del contracte del servei educatiu "Taller
de deures de les escoles públiques de Roses, cursos 2013/14 i 2014/2015"
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la revisió de preus de la pròrroga del contracte del servei
educatiu “Taller de deures per a l'alumnat de les escoles públiques de Roses, cursos 2013/14
i 2014/15”.
Antecedents
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1. En data 28 de novembre de 2016, la Junta de Govern Local va acordar notificar a
l’empresa Actiescola, SLU la proposta provisional de revisió de preus de la pròrroga
del contracte del servei educatiu “Taller de deures per a l'alumnat de les escoles
públiques de Roses, cursos 2013/14 i 2014/15”. 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 concedit al contractista sense que hagi
manifestat cap al·legació o objecció al respecte.
3. Consta a l'expedient 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. És d’aplicació el 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. La clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació d’aquest servei preveu que en cas d’acordar-se la pròrroga del contracte,
procedirà la revisió del preu en els termes previstos en els articles 89 i següents del TRLCSP.
L’índex de referència per a la revisió serà la variació percentual que experimenti l’índex
general nacional de preus al consum (INE), referit als dotze mesos immediatament anteriors a
la data en què procedeixi l’actualització, aplicant-se el 85% de l’esmentat índex.
Tercer. Per a la pròrroga del contracte procedeix la revisió del seu preu en els termes
establerts en els articles 77 i següents del RDL 3/2011 i en la clàusula 5a del PCAP.
D’acord amb la normativa a dalt esmentada, per calcular la revisió de preus del contracte s’ha
de prendre l’índex de referència publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) referit als
dotze mesos immediatament anteriors a la data en què procedeix l’actualització (setembre
2015 / setembre 2016) que és del 0,2% pel que, un cop aplicat el 85%, resulta un percentatge
del 0,17%.
Acord
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1. Aprovar la revisió de preus de la pròrroga del contracte del servei educatiu “Taller de
deures per a l'alumnat de les escoles públiques de Roses, cursos 2013/14 i 2014/15”,
subscrit amb Actiescola, SLU, d’acord amb el 85% de l’IPC corresponent al període
setembre 2015 / setembre 2014 publicat per l’INE, del qual resulta un coeficient de
revisió del 0,17% a aplicar, amb efectes del dia 10 d’octubre de 2016, i establir el
preu, un cop aplicada la revisió, en l’import de 9.790,87 € més 979,09 € del 10%
d’IVA, fent un total de 10.769,96 €.
2. Notificar aquest acord a l’empresa Actiescola, SLU.
3. Comunicar aquest acord a l’Àrea d’Ensenyament, Joventut i Sanitat i al Departament
d’Intervenció d’aquesta corporació.
4. 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. 2013/004887
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

4.- Aprovar la modificació del contracte

del "Subministrament de tòners per a les

impressores de l'Ajuntament de Roses"
Identificació de l’expedient

Aprovar la modificació del contracte del "Subministrament de tòners per a les impressores de
l'Ajuntament de Roses".
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Antecedents

1. La Junta de Govern Local, de data 6 de març de 2015, va acordar l'adjudicació del
contrate del “Subministrament de tòners per a les impressores de l’Ajuntament de
Roses” a l’empresa Servicios Microinformática SA (SEMIC), amb CIF A-25027145, pel
preu de 20.442,03 € que més 4.292,83 €, corresponents al 21% d'IVA, fan un total de
24.734,86 €, per un termini d’execució d’un any amb possibilitat de pròrroga fins a un
any més.
2. El subministrament es va iniciar el dia 23 de març de 2015.
3. La Junta de Govern Local, de data 7 de desembre de 2015, va acordar la pròrroga
del contracte pel termini d’un any més.
4. El tècnic responsable del seguiment i l'execució del contracte ha informat sobre la
necessitat de modificar el contracte, segons el que preveu el segon supòsit del pacte
vuitè del contracte, que consisteix en l'augment del nombre d'unitats previst, aplicant
el percentatge màxim de modificació del preu del contracte, que és un 18%, que
suposa un increment del preu del contracte de 3.679,57 €.
5. Consta a l'expedient la conformitat del contractista amb la pròrroga proposada així
com amb l'increment del preu del contracte que suposa la modificació.
6. La Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017 va deixar aquesta proposta
pendent de resolució.
Fonaments de dret
Primer. És d’aplicació la normativa següent:
- Articles 156 i 211 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.
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques.
- El plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, a la clàusula 26a,
preveu la modificació del contracte, a més de què procedeixi quan concorrin les
circumstàncies previstes expressament en el TRLCSP, sempre que no s’alterin les condicions
essencials de la licitació i adjudicació, en els supòsits següents:
a) Supòsits de modificació:

11

1r. Augment del nombre d’impressores.
2n. Augment o disminució del nombre d’unitats previst.
3r. Disminució dels preus unitaris per descomptes o ofertes.
4r. Modificació de les referències i productes o modificació del fabricant.
b) Percentatge màxim del preu del contracte que es pot afectar en més o menys en la
modificació: El 18%.
Segon. D’acord amb allò establert a l'article 106 del TRLCSP i amb la clàusula 26a del PCAP,
aquest contracte és susceptible de modificació per haver-se previst tant en els plecs com en
l'anunci de licitació en els quals estan establerts els supòsits de modificació i el percentatge
de modificació i el procediment per acordar la modificació. La modificació proposada s'ajusta
als supòsits expressats en el plec de clàusules i advertits en l'anunci de licitació, i segons es
desprèn de l'informe tècnic que consta a l'expedient està dins del percentatge del preu del
contracte que, com a màxim, pot resultar afectat atès que suposa un increment del 18% del
preu del contracte.
Tercer. D'acord amb l'informe tècnic que queda incorporat a l'expedient, es justifica la
modificació del contracte i que aquesta obeeix a la necessitat d'adquirir un major nombre de
tòners per a les impressores de l'Ajuntament atès que, en els últims nou mesos, el consum de
tòners ha estat superior al previst.
Quart. Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2017 estableixen a la
Base 49 que dins la tramitació d’un modificat de contracte que suposi un increment del preu
inicial, s’acordarà el reajustament de la fiança quan l’import del modificat representi un
increment superior al 5% del preu inicial del contracte, o la quantitat a dipositar per al
reajustament de la fiança resulti igual o superior a 3.000,00 €. Aquests límits tenen caràcter
acumulatiu, per la qual cosa les successives modificacions podran donar lloc al reajustament
de les fiances, quan aquests límits siguin superats. El reajustament de la garantia també es
podrà realitzar mitjançant la retenció en el preu dels pagaments a aprovar.
En el present cas, la modificació del contracte representa un increment superior al 5% del
preu inicial del contracte i, per tant, procedeix el reajustament de la garantia.
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Cinquè. L’òrgan competent per aprovar la modificació del contracte és la Junta de Govern
Local, per ser l'òrgan de contractació d’aquest contracte.
Acord
1. Aprovar la modificació del contracte del “"Subministrament de tòners per a les
impressores de l'Ajuntament de Roses", adjudicat a l’empresa Servicios Microinformática
SA (SEMIC), que consisteix en l'adquisició d'un nombre superior de tòners al que estava
previst per cobrir les necessitats de l'Ajuntament.
2. La modificació del contracte comportarà un increment del preu del contracte de 3.679,57 €
que més 772,71 €, corresponents al 21% d'IVA, fan un total de 4.452,28 €.
3. La despesa màxima del contracte queda establerta en l'import de 24.121,60 € que més
5.065,54 €, en concepte del 21% d'IVA, fan un total de 29.187,14 €.
4. Requerir al contractista que constitueixi l'ampliació i el reajustament de la garantia
definitiva, per import de 183,98 €, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de la
notificació d'aquest acord, o bé que sol·liciti, dins del mateix termini, constituir l'ampliació
de la garantia requerida mitjançant retenció del preu en el primer pagament que es
realitzi.
5. Notificar el present acord al contractista i informar-lo que la formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant document administratiu electrònic dins del termini de 15 dies
hàbils següents a comptar des de la data de notificació d'aquest acord. Per la qual cosa,
el representat legal 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. Comunicar aquest acord als departaments de Serveis Informàtics i Noves Tecnologies,
d'Intervenció i de Tresoreria.
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7. 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. 2014/003387
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

5.- Contractació del servei educatiu i de gestió integral dels espais juvenils i de lleure
del Centre d'Activitats de Roses (CAR JOVE)
Identificació de l’expedient

Proposta de Contractació del servei educatiu i de gestió integral dels espais juvenils i de
lleure del Centre d'Activitats de Roses (CAR JOVE).
Antecedents
1. Proposta de contractació número 01/2016 del Departament de Joventut per a la
contractació del “Servei educatiu i gestió dels espais juvenils i de lleure del centre
d’activitats de Roses (CAR JOVE)».
2. El servei té un pressupost base de licitació de 35.052,82 €, al qual s’hi ha d’aplicar la
quantitat de 7.361,09 €, en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 42.413,91 €
anuals, i un termini d’execució de dos anys (2017/2018 i 2018/2019) prorrogable per
anualitats fins a un màxim de dos anys més.
3. El pressupost total del contracte,

atesa la durada prevista (sense comptar

les pròrrogues), és de 70.105,64 €, que més el 21% d’IVA fan un total de 84.827,82 €.
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4. El valor estimat de contracte és de 154.232,41€.
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).
- 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.
- 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’Àgència 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.- El procediment de licitació és el procediment obert amb tramitació ordinària.
Quart.- El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti l’oferta més avantatjosa
econòmicament per als interessos de la corporació, segons diversos criteris d’adjudicació.
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Cinquè.- 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.
Sisè.- El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de
prescripcions tècniques, pel que disposa el TRLCSP, i pel Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), amb les particularitats de la
normativa reguladora de l’administració local.
Setè.- La licitació es publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses que està
inclòs a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a la
qual es pot accedir a través de la pàgina web: www.seu.cat/seue/roses (perfil del contractant).
La licitació també s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG), d’acord
amb allò que estableix l’article 142 del TRLCSP.
Vuitè.- El termini de presentació de les proposicions serà de 15 dies naturals a comptar des
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació del contracte en el BOPG, d’acord
amb l’article 159 del TRLCSP.
Novè.- Es donarà publicitat de l’adjudicació i de la formalització del contracte mitjançant la
publicació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament, així com en el BOPG pel que fa a la
formalització, i el contracte s’inscriurà en el Registre Públic de Contractes.
Acord
1. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, per a la
contractació del “Servei educatiu i gestió dels espais juvenils i de lleure del Centre
d’Activitats de Roses (CAR JOVE)», amb un pressupost base de licitació anual de
35.052,82 €, al qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 7.361,09
21% d’IVA, fent un total de 42.413,91

€,

€, en concepte del

i un termini d’execució de dos anys

(2017/2018 i 2018/2019), prorrogable per anualitats fins a un màxim de dos anys més,
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.
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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. L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa corresponent a aquesta anualitat
és la següent: 17 62 3371 2279900.
4. Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, i en el BOPG, per tal que en el
termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la data de publicació de
l’anunci de licitació en el BOPG, les empreses interessades puguin presentar les
seves propostes.
5. Comunicar el present acord al Departament de Joventut i als d'Intervenció, Tresoreria i
Premsa d'aquesta corporació.
6. Els plecs aprovats que regiran la licitació i la contractació del “Servei educatiu i gestió
dels espais juvenils i de lleure del Centre d’Activitats de Roses (CAR JOVE)» podran
ser

objecte d’impugnació, 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 de la seva publicació en el Perfil de 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 de Contractant. Exp. Núm. 2016/005821
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

6.- Programa de Treball de l'obra "Substitució de l'enllumenat públic de la urbanització
Mas Oliva dins l'àmbit del quadre H01 de Roses"
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació del Programa de treball de l’obra “Substitució de l’enllumenat
públic de la urbanització Mas Oliva dins l’àmbit del quadre H01 de Roses”.
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Antecedents
1. Per decret d’alcaldia núm. 4188/29.12.16 i ratificada per la Junta de Govern Local de data
9 de gener de 2017 s’ha adjudicat l’obra esmentada a l’empresa Etra Bonal, SA.
2. L’adjudicatari ha presentat a la Unitat de Contractació el Programa de treball, per a la
seva aprovació.
3. La direcció facultativa de l’obra ha informat favorablement l’esmentat programa.
4. Les obres s’ iniciaran el dia 17 de febrer de 2017.
5. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
6. S’ha emès un informe jurídic.

Fonaments de dret

La clàusula 17a del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el contractista
presentarà el programa de treball que contindrà un gràfic de les diverses activitats de treball,
la valoració mensual i acumulada de l’obra programada i l’establiment de terminis parcials de
recepció, si escau.
Acord
1. Aprovar el Programa de treball de l’obra “Substitució de l’enllumenat públic de la
urbanització Mas Oliva dins l’àmbit del quadre H01 de Roses”, presentat per l’empresa
adjudicatària, Etra Bonal, SA.
2. Notificar el present acord al contractista.
3. Comunicar aquest acord a l’enginyer tècnic municipal, director facultatiu de les obres.
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4. 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.
2016/004589
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

7.- Declarar la tramitació per a la contractació del "Subministrament de tòners per a
les impressores de l'Ajuntament de Roses"
Identificació de l’expedient
Proposta de contractació del “Subministrament de tòners per a les impressores de
l’Ajuntament de Roses”.
Antecedents
1. Proposta de contractació número 001/2016, signada per l’alcaldessa presidenta i
regidora responsable de l'Àrea de Serveis Informàtics i Noves Tecnologies, per tal de
procedir a la instrucció de l’expedient de contractació del “Subministrament de tòners
per a les impressores de l’Ajuntament de Roses”.
2. El subministrament té un pressupost màxim de 25.000,00 € que més 5.250,00 €,
corresponents al 21% d’IVA, fan un total de 30.250,00 €, i un termini d’execució d’un
any, prorrogable fins a un any més.
3. El valor estimat del contracte és de 59.000,00 €.
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4. La Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017 va deixar aquesta proposta
pendent de resolució.
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 pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP).
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (d’ara endavant
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.
- 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 subministrament tal i com
estableix l’article 9 del TRLCSP.
Tercer. El procediment de la licitació és el procediment obert amb tramitació ordinària, amb
l’aplicació de les mesures de gestió eficient del DL3/2016.
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Quart. El contracte s’adjudicarà al licitador que presenti l’oferta econòmicament més
avantatjosa, de conformitat amb allò establert en l’article150.1 del TRLCSP, essent l’únic
criteri d’adjudicació l’oferta econòmica.
Cinquè. Atès el valor estimat del contracte i d’acord amb l’article 11.5 del RGLCAP, no es
requereix en aquest contracte que els licitadors acreditin la seva solvència econòmica i
financera ni la seva solvència tècnica.
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.
Setè. El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de
prescripcions tècniques, pel que disposa el TRLCSP, i pel Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), amb les particularitats de la
normativa reguladora de l’administració local.
Vuitè. La licitació del contracte s’anunciarà i es publicarà en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament de Roses, al qual es té accés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament:
www.seu.cat/seue/roses.
Novè. El termini de presentació de les proposicions serà de quinze (15) dies naturals a
comptar des del dia següent al de la publicació de la licitació en el Perfil del contractant de
l’Ajuntament.
Desè. Es donarà publicitat de l'adjudicació i de la formalització del contracte mitjançant la
publicació en el Perfil del contractant i el contracte s’inscriurà en el Registre Públic de
Contractes.
D’acord amb el valor estimat del contracte, no es requereix la seva publicació en el BOPG.
Acord

1. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària, per a la
contractació del “Subministrament de tòners per a les impressores de l’Ajuntament de Roses”,
amb un pressupost màxim de 25.000,00 € més 5.250,00 €, en concepte del 21% d’IVA, que
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fan un total de 30.250,00 €, per un termini d'execució d’un any, prorrogable fins a un any més,
la qual es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions
tècniques, pel que disposa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i
pel Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).
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. L’aplicació pressupostària en la qual s’imputarà la despesa corresponent és la següent: 17
20 9202 2200200.
4. Publicar la licitació del contracte en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Roses al
qual es té accés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: www.seu.cat/seue/roses a
l’efecte que les empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
5. Comunicar el present acord al Departament de Serveis Informàtics i Noves Tecnologies, i
als departaments d’Intervenció i de Premsa d’aquesta corporació.
6. Els plecs aprovats que regiran la licitació i la contractació d'aquest contracte podran ser
objecte d'impugnació 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. Exp. núm. 2016/006692
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

8.- Programa de treball de l'obra "Substitució de la gespa artificial del camp de futbol
de la Vinyassa"
Identificació de l’expedient
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Proposta relativa a l’aprovació del Programa de treball de l’obra “Substitució de la gespa
artificial del camp de futbol de la Vinyassa”.
Antecedents
1. Per decret d’alcaldia núm. 4188/29.12.16 i ratificada per la Junta de Govern Local de data
9 de gener de 2017 s’ha adjudicat l’obra esmentada a l’empresa Magein 2012, SL.
2. L’adjudicatari ha presentat a la Unitat de Contractació el Programa de treball, per a la seva
aprovació.
3. La direcció facultativa de l’obra ha informat favorablement l’esmentat programa.
4. Les obres s'han iniciat el dia 13 de febrer de 2017.
5. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta resolució.
6. S’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret
La clàusula 17a del Plec de clàusules administratives particulars estableix que el contractista
presentarà el programa de treball que contindrà un gràfic de les diverses activitats de treball,
la valoració mensual i acumulada de l’obra programada i l’establiment de terminis parcials de
recepció, si escau.
Acord
1. Aprovar el Programa de treball de l’obra “Substitució de la gespa artificial del camp de
futbol de la Vinyassa”, presentat per l’empresa adjudicatària, Magein 2012, SL
2. Notificar el present acord al contractista.
3. Comunicar aquest acord a l’enginyer tècnic municipal, director facultatiu de les obres.
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4. 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.
2016/004584
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’URBANISME
9.- Sol·licitud de llicència d'obres per ampliar les oficines del parc aquàtic Aquabrava,
a la carretera de Roses a Cadaqués, s/n.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per ampliar les oficines del parc aquàtic Aquabrava, a la
carretera de Roses a Cadaqués s/n.
Antecedents
1. En data 21 d'octubre de 2016, RE 17756/16, Eric Bos sol·licita llicència d'obres per
ampliar les oficines del parc aquàtic Aquabrava, situat a la carretera de Roses a
Cadaqués s/n, d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecta Mar Pèlach Paniker
l'octubre del 2016, sense visar.
2. Amb data 14 de desembre de 2016 l'enginyer municipal informa favorablement aquesta
petició.
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3. A la vista de l'informe de l'arquitecta municipal de data 12 de desembre de 2016, la
corporació adreça un escrit de requeriment de documentació a l'interessat en data 16 de
desembre de 2016, RS 12895/16.
4. En data 20 de desembre de 2016, RE 21210/16, Mar Pèlach Paniker aporta
documentació tècnica complementària.
5. Amb data 8 i 14 de febrer de 2017 l'arquitecta municipal i els serveis jurídics de l'àrea
d'Urbanisme, respectivament, informen favorablement al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012)
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014)
Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (BOE 236, de 02.10.2015)
Resolució

1. Concedir a Eric Bos llicència d'obres per ampliar les oficines del parc aquàtic Aquabrava
(45,15 m 2), situat a la carretera de Roses a Cadaqués s/n, d'acord amb el projecte bàsic
redactat per l'arquitecta Mar Pèlach Paniker l'octubre del 2016, i amb la documentació
tècnica complementària aportada en data 20 de desembre de 2016, RE 21210/16; salvat
el dret de propietat i sense perjudici de tercers.



S'assenyala com a condicions prèvies a l'inici de les obres l'aportació de:
a) Projecte executiu visat que inclogui la documentació mínima requerida en el Codi
tècnic de l’edificació, i una declaració responsable subscrita per la direcció
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facultativa de les obres conforme s'adequa al projecte autoritzat i les condicions
imposades.
b) Fitxa de característiques tècniques i el pressupost d'execució material desglossat
per partides.
c) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra i la direcció d'execució.
d) Declaració responsable conforme disposa del contracte d’acceptació d’enderrocs i
residus de la construcció, o bé aportar l’esmentat contracte.
e) Dades del contractista.
2. L’interessat queda exempt de l’obligació de declarar davant el cadastre immobiliari
aquesta alteració, en tant que, d’acord amb l’article 30.1 del RDL 417/2006, de 7
d’abril, que aprova el Reglament de la Llei del Cadastre Immobiliari, serà objecte de
comunicació per part de l’Ajuntament de Roses.
3. Notificar-ho a l’interessat, juntament amb 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. núm. 2016/005274

Aprovat per unanimitat dels membres presents.
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10.- Sol·licitud de llicència urbanística de modificació del règim de propietat horitzontal
de la planta baixa de l'edifici del carrer del Bergantí, 14.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència urbanística de modificació del règim de propietat horitzontal del local
situat als baixos de l'edifici del carrer del Bergantí, 14.
Antecedents

1. En data 22 de novembre de 2016, RE 19590/16 i 19597/16, Elisabeth Marguerite Quiros,
representada per Carles Berni Casas, sol·licita llicència urbanística de modificació del
règim de propietat horitzontal del local situat als baixos de l'edifici del carrer del Bergantí,
14.
2. A la vista de l'informe de l'arquitecta municipal, amb data 19 de gener de 2017, RS
546/17, la corporació adreça un escrit a la interessada requerint que aporti la següent
documentació per continuar amb la tramitació de l'expedient:



Proforma de l'escriptura on consti que les entitats resultants seran garatges (no locals
comercials) .

3. En data 25 de gener de 2017, RE 1510/17, la interessada aporta la documentació
requerida.
4. Amb data 10 i 13 de febrer de 2017 l'arquitecta municipal i els serveis jurídics de l'àrea
d'Urbanisme, respectivament, informen favorablement al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
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Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Resolució
1. Concedir a Elisabeth Marguerite Quiros, representada per Carles Berni Casas, llicència
urbanística de modificació del règim de propietat horitzontal del local situat als baixos de
l'edifici del carrer del Bergantí 14 (referència cadastral 3194206); salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers. El local de la planta baixa queda dividit en 4 entitats
independents amb les següents superfícies construïdes:


Garatge 1: 44,25 m 2 (39,45 m 2 útils)



Garatge 2: 40,91 m 2 (37,30 m 2 útils)



Garatge 3: 40,91 m 2 (37,30 m 2 útils)



Garatge 4: 42,00 m 2 (38,00 m 2 útils)

2. Comunicar a la interessada que, d’acord amb els articles 13 i 16 del Reial decret legislatiu
1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, i
l’article 28 del Reial decret 417/2006, de 17 d’abril, que la desenvolupa, s’haurà de posar
en contacte amb el Departament de Gestió Tributària per tal de declarar aquesta alteració.
3. Comunicar-ho al Departament de Gestió Tributària d’aquesta corporació, per al seu
coneixement i efectes.
4. Notificar-ho a la interessada.
5. 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. núm. 2017/000264

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

11.- Sol·licitud de llicència d'obres per reparar el mur de límit de parcel·la amb el canal
de l'avinguda de la Bocana, 45
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres per reparar el mur de límit de la parcel·la amb el canal a
l’avinguda de la Bocana, 45.
Antecedents
1. En data 5 de desembre de 2016, RE 20264/16, Florinda Pagès Aguer sol·licita llicència
d’obres per reparar el mur de límit de la parcel·la amb el canal, a la finca de l’avinguda de
la Bocana, 45 (referència cadastral 2491406), d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte tècnic Jordi Viñolas Alegri l’abril del 2014, visat pel Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona el dia 09/04/2014 amb el núm.
V/W.14.0315.
La interessada manifesta que les obres que sol·licita ja tenien llicència però no s’han
executat, que les circumstàncies de les obres són les mateixes i que ha sol·licitat una
pròrroga de l’autorització al Servei de Ports a la Generalitat, però no aporta la resposta de
l’esmentada administració.
2. Segons consta a l’expedient 717/14, la Junta de Govern Local del 2 de maig de 2014 va
acordar concedir a Florinda Pagès Aguer llicència d’obres per reparar el mur de límit de la
parcel·la amb el canal, a la finca de l’avinguda de la Bocana, 45, d’acord amb el projecte
esmentat. En el mateix acord, s’assenyalava com a condició prèvia a l’inici de les obres,
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que hauria de disposar de la corresponent autorització del Servei de Ports de la
Generalitat de Catalunya.
3. Amb data 22 de desembre de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement les
obres descrites.
4. Amb data 13 de gener de 2017, els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte, assenyalant com a condició prèvia a l’inici de les obres que la
interessada haurà de disposar de la corresponent autorització del Servei de Ports.
5. En data 14 de febrer de 2017, RE 2769/17, la Direcció General de Transports i Mobilitat
(Servei de Ports) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya tramet la resolució per la qual autoritza a Florinda Pagés Aguer l’execució de
l’obra de reparació del mur de canal a l’avinguda de la Bocana, 45, amb condicions
annexes.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Resolució
1. Concedir a Florinda Pagès Aguer llicència d’obres per reparar el mur de límit de la
parcel·la amb el canal, a la finca de l’avinguda de la Bocana, 45 (referència cadastral
2491406), d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Jordi Viñolas Alegri
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l’abril del 2014, visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació
de Girona el 9 d’abril de 2014 amb el núm. V/W.14.0315; salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:


Condicions particulars:
a) El compliment de les condicions assenyalades a la Resolució de la Direcció
General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya (RE 2769/14.02.2017); amb la notificació d’aquest acord
es lliurarà a la interessada una còpia de l’esmentada Resolució, per al seu
coneixement i compliment.



Les condicions generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la
Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades
en sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).

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



Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.



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



No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. núm. 2016/006285

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

12.- Sol·licitud de llicència d'obres per instal·lar una caseta desmuntable al jardí del
carrer de La Garrotxa, 29
Identificació de l’expedient
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Sol·licitud llicència d'obres per instal·lar una caseta desmuntable al jardí de l'habitatge del
carrer de la Garrotxa, 29.
Antecedents

1. En data 23 de novembre de 2016, RE 19675/16, Michele Therese Stella sol·licita llicència
d'obres per instal·lar una caseta desmuntable al jardí de l'habitatge del carrer de la
Garrotxa, 29 (referència cadastral 3917303).
2. Amb data 10 de gener de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa:



la proposta per la instal·lació d'una caseta desmuntable, suposa un increment del
paràmetre d'ocupació que ja es troba esgotat a la finca. Igualment, no se separa la
distància de 3 m. als límits amb els veïns de la finca.



desfavorablement les obres descrites als antecedents, atès que infringeixen l’article
108.2 del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.

3. Amb data 11 de gener de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
desfavorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012)
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014)
Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (BOE 236, de 02.10.2015)
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Resolució

1. Denegar a Michele Therese Stella llicència d'obres per instal·lar una caseta
desmuntable al jardí de l'habitatge del carrer de la Garrotxa, 29 (referència cadastral
3917303), atès que infringeixen l’article 108.2 del Pla general d’ordenació urbana
(PGOU) de Roses; les obres descrites suposen un increment del paràmetre
d'ocupació que ja es troba esgotat a la finca i no se separa la distància de 3 m als
límits amb els veïns de la finca.
2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes.
3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:


Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.



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



No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.- Exp. núm. 2016/006361

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

13.- Sol·licitud de llicència d'obres per reparar els balcons de la façana del pati interior
de l'edifici del carrer del Port de Reig, 6-8
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per reparar els balcons en mal estat en una façana del pati
interior de l'edifici Miramar A, al carrer del Port de Reig, 6-8.
Antecedents
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1. En data 21 de desembre de 2016, RE 21262/16 i 21263/16, la Comunitat de
propietaris Miramar A, representada per Ferran Falcó Serrats, sol·licita llicència
d'obres per reparar els balcons en mal estat en una façana del pati interior de l'edifici,
bloc A, al carrer del Port de Reig, 6-8 (referència cadastral 3092903), d’acord amb el
projecte redactat per l’arquitecte tècnic Ferran Falcó Serrats el desembre del 2016,
visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona
amb data 19.12.2016 i número V/W.16.2508.
2. En data 29 de desembre de 2016, RE 21644/16, Ferran Falcó Serrats aporta
documentació per completar l’expedient.
3. Amb data 12 de gener de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement les
obres descrites.
4. Amb data 13 de gener de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Resolució

1. Concedir a la Comunitat de propietaris Miramar A, representada per Ferran Falcó
Serrats, llicència d'obres per reparar els balcons en mal estat en una façana del pati
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interior de l'edifici, bloc A, al carrer del Port de Reig, 6-8 (referència cadastral
3092903), d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Ferran Falcó Serrats
el desembre del 2016, visat pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers
d’edificació de Girona amb data 19.12.2016 i número V/W.16.2508; salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
2. Notificar-ho a l’interessat per al seu coneixement i efectes, amb les condicions
generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la Comissió de
Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en sessions
ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).
3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:



Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.



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



No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient. Exp. núm. 2016/006687

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

14.- Sol·licitud de llicència d'obres per ampliar dues obertures de façana en planta
baixa del carrer de l'Avi, 4
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres per ampliar dues obertures de la façana de la planta baixa del
carrer de l’Avi, 4.
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Antecedents

1. En data 21 de desembre de 2016, RE 21324/16, Vanessa Mena Márquez sol·licita
llicència d'obres per ampliar dues obertures de la façana de la planta baixa de l'edifici del
carrer de l'Avi, 4 (referència cadastral 4991912), d’acord amb el projecte redactat per
l’arquitecte tècnic Francisco Abarca González el desembre del 2016.
2. Amb data 17 de gener de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement les
obres descrites.
3. Amb data 18 de gener de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).

Resolució

1. Concedir a Vanessa Mena Márquez llicència d'obres per ampliar dues obertures de la
façana de la planta baixa de l'edifici del carrer de l'Avi, 4 (referència cadastral 4991912);
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Francisco Abarca González el
desembre del 2016; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
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2. Notificar-ho a la interessada per al seu coneixement i efectes, amb les condicions
generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la Comiss ió de
Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en sessions
ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).
3. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:



Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.



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



No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.Exp.núm. 2016/006761

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

15.- Sol·licitud de llicència per ocupar la via pública amb un contenidor de runes (8 m2)
durant 5 dies al carrer de Sorolla, 29
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència per ocupar 8 m 2 de la via pública del carrer de Joaquim Sorolla, 29,
amb un contenidor de runa, durant 5 dies, amb motiu de l’execució d’obres.
Antecedents

1. En data 22 de novembre de 2016, RE 19593/16, Rafael López Cano comunica l'execució
d'obres consistents en canviar el terra de l'habitatge, les rajoles del bany i fer-hi una dutxa
nova, a la finca del carrer de Joaquim Sorolla, 29 (referència cadastral 6673225); i amb
data 27 de desembre de 2016 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement les
obres descrites (exp. 6061/16).
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2. En data 23 de desembre de 2016, RE 21466/16, Rafael López Cano sol·licita llicència per
ocupar 8 m 2 de la via pública del carrer de Joaquim Sorolla, 29, amb un contenidor de
runa, durant 5 dies, amb motiu de l’execució de les esmentades obres (exp. 6773/16).
3. Amb data 16 de gener de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement
l’ocupació de la via pública sol·licitada, amb la condició que l’ocupació haurà de quedar
senyalitzada tant de dia com de nit i s’haurà d’habilitar un pas per a vianants d’una
amplada d’1 m, o bé la senyalització d'un desviament alternatiu que garanteixi les
condicions de seguretat.
4. Amb data 17 de gener de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Resolució
1. Concedir a Rafael López Cano llicència per ocupar 8 m 2 de la via pública del carrer de
Joaquim Sorolla, 29, amb un contenidor de runes, durant 5 dies, amb motiu de l’execució
d’obres consistents en canviar el terra de l'habitatge, les rajoles del bany i fer-hi una dutxa
nova; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

38

2. Notificar aquest acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes, amb les següents
condicions:



Condicions particulars:

a) L’ocupació haurà de quedar senyalitzada tant de dia com de nit i s’haurà d’habilitar un
pas per a vianants d’una amplada d’1 m, o bé la senyalització d'un desviament
alternatiu que garanteixi les condicions de seguretat.



Les condicions generals de concessió de llicències aprovades per la Comissió de
Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en sessions
ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009.

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



Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.



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



No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp. núm. 2016/006773

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

16.- Sol·licitud de llicència d'obres per fer un aparcament descobert al carrer d'Alacant,
1
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres per fer un aparcament descobert a la finca del carrer d’Alacant
,1.
Antecedents
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1. En dates 20 de desembre de 2016 i 3 de gener de 2017, RE 21221/16 i RE 183/17
respectivament, Ramon Bernad Masip sol·licita llicència d’obres per fer un aparcament
descobert a la finca del carrer d’Alacant, 1 (referència cadastral 4426922), d’acord amb el
projecte redactat per l’arquitecte tècnic Ramon Bernad Masip i visat pel Col·legi
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona amb data 20.12.2016
i núm. V/W.16.2528.
2. Amb data 19 de gener de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa desfavorablement les
obres descrites, ja que, segons es desprèn del projecte presentat, l’alçada del mur
posterior del pàrquing descobert proposat incompleix l’article 107.2.f del Pla general
d’ordenació urbana (PGOU), atès que els murs interiors de contenció de terres no podran
superar a la part vista, una alçada de 3 m; a l'alçada de 3 m del projecte, cal sumar-li
l'alçada del mur de contenció de terres de la rampa i, per tant, se superarà la màxima
alçada permesa.
3. Atès l’esmentat informe tècnic, amb data 20 de gener de 2017 els serveis jurídics
municipals informen desfavorablement les obres descrites.
Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010); modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer
(DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme
(DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Resolució
1. Denegar a Ramon Bernad Masip la llicència d’obres per fer un aparcament descobert a la
finca del carrer d’Alacant, 1 (referència cadastral 4426922), d’acord amb el projecte
redactat per l’arquitecte tècnic Ramon Bernad Masip i visat pel Col·legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona amb data 20.12.2016 i núm.
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V/W.16.2528, atès que l’alçada del mur posterior del pàrquing descobert proposat
incompleix l’article 107.2.f del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
2. Notificar-ho a l’interessat, per al seu coneixement i efectes.
3. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:


Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.


el mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia
següent de la seva notificació.



t això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.- Exp. núm. 2016/006774

Aprovat per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS

17.- Sol.licitar llicència d'obres per la retirada d'un fanal al Carrer Travessera de
l'Eixample

Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres per la retirada d’un fanal que es troba situat al carrer de la
Travessera de l’Eixample cantonada amb el carrer de Peralada, núm. 37, ja que aquest
habitatge ha de ser enderrocat.
Antecedents
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1.

En data 28 de novembre de 2016, RE 19883/16, la senyora Maria Rafaela Fagundez
Area, representada per Construcciones Horizon SA, sol·licita la retirada d'un fanal situat
a la paret de l'habitatge del carrer de la Travessera de l’Eixample cantonada amb el
carrer de Peralada, núm. 37, ja que aquest habitatge ha de ser enderrocat.

2.

En data 6 de febrer de 2017, RE 2188/17, l’empresa Serveis Municipals de Roses SA
(ROSERSA) presenta un pressupost per la retirada del fanal.

3.

Amb data 9 de febrer de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe favorable
amb les següents conclusions:
«S’informa favorablement l’esmentada sol·licitud, pel qual es proposa encarregar a
l’empresa Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA) que enretiri el fanal situat a la
Travessera de l’Eixample cantonada del carrer Perelada per procedir a l’enderroc de
l’edifici, instal·lar un punt de llum provisional i posteriorment efectuar la seva reposició
amb l’obra d’edificació acabada.
Caldrà comunicar a la interessada que haurà d’efectuar el pagament de 810,32€
corresponent als treballs pressupostats per l’empresa ROSERSA per a l’execució del
desplaçament.»

4. Amb data 9 de febrer de 2017, s’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret
Primer. 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.
Segon. Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2008.
Acord

1.

Concedir a la senyora Maria Rafaela Fagundez Area, representada per Construcciones
Horizon SA, llicència d’obres per la retirada del fanal situat al carrer de la Travessera de
l’Eixample cantonada amb el carrer de Perelada, núm. 37, per procedir a l’enderroc de
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l’edifici, instal·lar un punt de llum provisional i posteriorment efectuar la seva reposició
amb l’obra d’edificació acabada.
 S’assenyala la següent condició prèvia a l’execució dels treballs:
a) La interessada haurà d’efectuar, a les oficines municipals (Pl. Catalunya, núm. 12),
el pagament de 810,32€, és a dir, els costos dels treballs per la retirada i posterior
reposició de l’esmenat fanal, atès el pressupost núm. TF001/17, de 3 de febrer de
2017, dels Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa).
2.

Encarregar als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) que, una vegada la
interessada hagi efectuat aquest pagament, procedeixi a executar els treballs per la
retirada, instal·lar un punt de llum provisional i posterior reposició de l’esmentat fanal,
d’acord amb el pressupost de Rosersa.

3.

Notificar allò acordat a la interessada i comunicar-ho al Departament de Gestió
Tributària d’aquesta corporació i als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) per el
seu coneixement i efectes.

4.

Informar a la interessada que contra aquesta proposta d’acord del regidor, que posa fi a
la via administrativa es poden interposar els següents recursos:



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. núm. 2016/006246
Aprovat per unanimitat dels membres presents.
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18.- Sol·licitud de llicència d'obres pel desplaçament de 1,60 m d'un fanal que es troba
situat a la vorera del carrer de Sanlúcar la Mayor, núm. 3, per ampliació del pas
d'entrada a l'aparcament existent
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de llicència d’obres pel desplaçament de 1,60 m d’un fanal que es troba situat a la
vorera del carrer de Sanlúcar la Mayor, núm. 3, per ampliació del pas d’entrada a
l’aparcament existent.
Antecedents
1. En data 25 de novembre de 2016, RE 19793/16, la senyora Magda Torres Berta
sol·licita el desplaçament de 1,60 m d’un fanal que es troba situat a la vorera del
carrer de Sanlúcar la Mayor, núm. 3, per ampliació del pas d’entrada a l’aparcament
existent, d’acord amb el plànol adjunt.
2. Amb data 20 de gener de 2017, l’enginyer tècnic municipal ha emès un informe
favorable amb les següents conclusions:
«S’informa favorablement l’esmentada sol·licitud, pel qual es proposa encarregar a
l’empresa Serveis Municipals de Roses SA (ROSERSA) que desplaci el fanal que
dificulta l’accés al garatge de l’habitatge recentment construït al carrer de Sanlúcar la
Mayor, núm. 3, d’aquest terme municipal, el qual haurà d’ubicar-se 1,60 metres més
a l’esquerra de la seva posició actual (cap al núm. 1 del mateix carrer).
Caldrà comunicar a la interessada que haurà d’efectuar el pagament de 697,15€
corresponent als treballs pressupostats per l’empresa ROSERSA per a l’execució del
desplaçament.»
3. Amb data 3 de febrer de 2017, s’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret
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Primer. 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.
Segon. Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal,
aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2008.
Acord
1. Concedir a la senyora Magda Torres Berta llicència d’obres pel desplaçament de
1,60m d’un fanal que es troba situat a la vorera del carrer de Sanlúcar la Mayor, núm.
3, per ampliació del pas d’entrada a l’aparcament existent, salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercers.
S’assenyala la següent condició prèvia a l’execució dels treballs:
a) La interessada haurà d’efectuar, a les oficines municipals (Pl. Catalunya, núm. 12),
el pagament de 697,15€, és a dir, els costos dels treballs de desplaçament de
l’esmenat fanal, atès el pressupost núm. TF002/17, de 18 de gener de 2017, dels
Serveis Municipals de Roses, SA (Rosersa).
2. Encarregar als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) que, una vegada la
interessada hagi efectuat aquest pagament, procedeixi a executar els treballs de
desplaçament de l’esmentat fanal, el qual haurà d’ubicar-se 1,60 metres més a
l’esquerra de la seva posició actual (cap al núm. 1 del mateix carrer) d’acord amb el
pressupost de Rosersa.
3. Notificar allò acordat a la interessada i comunicar-ho al Departament de Gestió
Tributària d’aquesta corporació i als Serveis Municipals de Roses SA (Rosersa) per el
seu coneixement i efectes.
4. Informar a la interessada que contra aquesta proposta d’acord del regidor, que posa fi
a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
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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. núm. 2016/006152
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT

19.- Club Esportiu Tramuntana X-Trem
Identificació de l’expedient

Sol·licitud d’autorització del Club Esportiu Tramuntana X-Trem, per tal de poder realitzar una
prova de resistència amb bicicleta de muntanya en un circuit de 4 km en el Mas Oliva de
Roses, el dia 5 de març de 2017, i d’utilització de les dutxes del pavelló poliesportiu
municipal.
Antecedents
1. Mitjançant Registre d’Entrada número E2017002537 de data 9 de febrer de 2017 el Club
Esportiu Tramuntana X-Trem, representat pel Sr. Antonio Segura Segura, sol·licita
autorització municipal per tal de poder realitzar una prova de resistència amb bicicleta de
muntanya en un circuit de 4 km en el Mas Oliva de Roses, el dia 5 de març de 2017, i
d’utilització de les dutxes del pavelló poliesportiu municipal.
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2. Pel correcte desenvolupament d’aquesta activitat, el Club Esportiu Tramuntana X-Trem
sol·licita la col·laboració de l’Ajuntament en temes materials, logístics i d’infraestructura,
mitjançant la cessió temporal de conos, tanques i cinta senyalitzadora, així com el servei de la
policia local per dirigir la sortida i l’arribada de la prova.
3. Consta en l’expedient la declaració del Representant del Club Esportiu Tramuntana XTrem, conforme disposen de les autoritzacions pertinents dels propietaris d’aquelles finques
privades per les quals, i amb motiu del recorregut de la prova, caldrà transitar-hi el dia 5 de
març de 2017, entre les 9 i les 13 hores, així com el plànol del recorregut.
4. El Club Esportiu Tramuntana X-Trem és una entitat privada d’interès públic i social
dedicada a la promoció esportiva (Llei 1/2000 de 31 de juliol, Llei de l’Es port), inscrita en el
Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 14480.
5. Roses compta amb un gran nombre d’aficionats a l’esport de bicicleta. Aquesta prova
s’organitza principalment per atendre la demanda d’aquests practicants, i per tant, la regidoria
d’esports considera que aquesta activitat té un interès municipal, doncs es preveu una
elevada participació de ciclistes rosincs.
6. Un cop consultat amb el Departament de Recaptació, resulta que el Club Esportiu
Tramuntana X-Trem no consta com a contribuent.
7. Consta en l’expedient informes favorables del sotsinspector de la policia local i de
l’enginyer municipal i del Cap d’Esports i Joventut.
8. S’ha emès un informe jurídic favorable.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de Règim Local.
Segon. Article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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Tercer. Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals.
Quart. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Cinquè. Llei 14/1997 de 24 de desembre de creació del Servei Català de Trànsit.
Sisè. Llei 1/2000, de 31 de juliol, Llei de l’esport, pel que fa a la constitució i registre d’entitats
esportives i als participants en competicions esportives.
Setè. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Vuitè. Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Novè. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats recreatives.
Desè. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Acord:
1. Autoritzar al Club Esportiu Tramuntana X-Trem, representat pel senyor Antonio Segura
Segura, la realització una prova de resistència amb bicicleta de muntanya en un circuit de 4
km en el Mas Oliva de Roses, el dia 5 de març de 2017, amb les condicions que s'adjunten a
la notificació de l'acord (annex 1 i annex 2:
2. Declarar aquesta activitat d’interès municipal, concedint a aquests efectes l’exempció de
pagament prevista a l’article 3.a) de l’Ordenança Fiscal número 10, reguladora de la taxa per
a la realització d’activitats administratives de competència local.
3. Aprovar la col·laboració de l'Ajuntament amb l'organitzador de l'activitat amb els mitjans
propis disponibles mitjançant la cessió temporal de tanques.
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4. Notificar aquest acord a l’interessat.
5. Comunicar aquest acord a la Unitat de Domini Públic, a Gestió Tributària i a la policia
local, per al seu coneixement i efectes.
6. Contra el present 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 de la seva
notificació. .Exp. núm. 2017/000842
Aprovat per unanimitat dels membres presents.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

20.- Sol·licitud d'ampliació de la parada núm. 155 del mercat de venda no sedentària
Identificació de l’expedient
Sol·licitud d'ampliació de la parada núm.155 del mercat de venda no sedentària.
Antecedents:

1. En data 26 de gener de 2017, RE: 1566/17, el Sr. Mohamed Loulidi Lahkim sol·licita
una ampliació en dos o quatre metres de la parada núm. 155 del mercat de venda no
sedentària.
2. Segons consta a les oficines municipals, el Sr. Mohamed Loulidi Lahkim és titular de
la parada núm., 155 (núm. d'ordre 1097) del mercat de venda no sedentària, amb 8
metres lineals i autorització per a la venda d'equipament de la persona-marroquineria.
Les taxes de l'exercici 2016 encara consten pendents de pagament.
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3. Les ampliacions de parada del mercat estan subjectes a la disponibilitat de vacants
que no s'hagin pogut atorgar en concurs (art. 10).
4. Amb data 7 de febrer de 2017, s'ha emès un informe tècnic desfavorable.

Fonaments de dret

Primer. - Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.
Segon.- Reglament del mercat de no sedentaris de Roses (publicat al BOP de Girona núm.
114, de 15 de juny de 2016)
Acord
1. Denegar la petició del Sr. Mohamed Loulidi Lahkim d’ampliació en dos o quatre
metres

de la parada núm. 155, ja que no hi ha vacants disponibles i no compleix les

condicions per a exercir la venda no sedentària en no haver pagat les taxes de
l'exercici 2016.
2. Notificar-ho a la persona interessada i comunicar-ho a l’assentador municipal del
mercat per al seu coneixement i efectes.
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. 2017/000816.
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Aprovat per unanimitat dels membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 10:45 hores, de la
qual cosa en dono fe.

Document signat electrònicament.
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