ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 25 de setembre de 2017.
A la vila de Roses (Girona), 25 de setembre de 2017.
Quan són les 09:30, es reuneix a la Sala de Plens, sota la presidència de la senyora
Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa presidenta de la corporació, la Junta de
Govern de l’Ajuntament a l’objecte de dur a terme la sessió ordinària d’acord amb la
convocatòria que s’ha repartit.
SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:
Sr. Carles Pàramo i Ponsetí

Primer tinent d'alcalde

Sr. Francesc Giner i Ballesta

Segon tinent d'alcalde

Sr. Juan Manuel Fernández i Martínez

Tercer tinent d’alcalde

Sra. Anna Jorquera i Navarro

Regidora de l’Àrea d’Ensenyament i Joventut

Sr. Fèlix Llorens Palou

Regidor de l’Àrea de Turisme i Promoció
Econòmica

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

Sr. Marc Danés i Zurdo

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

Interventora accidental de la corporació

Actua com a 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.
El senyor Juan Manuel Fernández i Martínez, tercer tinent d’alcalde, s’incorpora a la
sessió a les 9:46 h, quan es tracta el punt 3.0.
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“
1.0.- Aprovació acta anterior: 12.09.17
Identificació de l’expedient
Proposta de l’alcaldessa d’aprovació de l’acta anterior de la Junta de Govern Local.
Antecedents

1.

Amb data 12 de setembre 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.: 2017/007774”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
2.0.- Acord relatiu a l’assabentat al canvi de nom del contractista que presta el
«Servei de manteniment del programari de gestió municipal anomenat Genesys»
Identificació de l’expedient
Donar l’assabentat al canvi de nom del contractista que presta el «Servei de
manteniment del programari de gestió municipal anomenat Genesys».
Antecedents
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1. L’empresa Audifilm Abi, SLU, amb NIF B83998740, està prestant actualment el
«Servei de manteniment del programari de gestió municipal anomenat Genesys».
2. En data 6 de setembre de 2017 el contractista ha presentat un escrit amb Registre
d’Entrada núm. E2017016873 en què comunica el canvi de nom, que passa a ser
Audifilm Grupoal Software, SLU, i el canvi del número de compte bancari per al
pagament de les factures. Al seu escrit adjunta l’escriptura de canvi de denominació
social, certificació del Registre Mercantil de Girona de vigència i càrrecs, sol·licitud de
modificació de dades bancàries, certificat de l’entitat bancària de les noves dades
bancàries i NIF de l’empresa.
3. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
4. S’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret
Primer. Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
Acord
1. Donar l’assabentat al canvi de nom de l’empresa Audifilm Abi, SLU, que presta el
«Servei de manteniment del programari de gestió municipal anomenat Genesys», i que
passa a ser Audifilm Grupoal Software, SLU, i que conserva el mateix NIF.
2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.
3. Comunicar als departaments d’Informàtica, Intervenció i Tresoreria aquest acord per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
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.
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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. 2015/001087”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
3.0.- Acord relatiu a la ratificació de l’aprovació de la pròrroga del contracte del
“Servei de transport escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017”
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a la ratificació del Decret d’alcaldia pel qual s’ha aprovat la pròrroga
del contracte del “Servei de transport escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017”.
Antecedents
1. Per Decret d’alcaldia núm. 3080, de data 8. de setembre de 2017, s’ha resolt el
següent:
"Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de la pròrroga del contracte del “Servei de transport
escolar per als cursos 2015-2016 i 2016-2017”.
Antecedents
1. Per Resolució de l’Alcaldia número 2704, de data 2 d’agost de 2017, es va incoar el
procediment de pròrroga del contracte pel termini d’un curs escolar més (2017-2018) i
es va posar de manifest l’expedient a l’empresa Sarfa, SL, pel termini de 15 dies hàbils
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a fi que pogués manifestar, dins del termini esmentat, la seva disconformitat amb la
pròrroga del contracte.
2. Ha transcorregut el termini d’audiència al contractista sense que aquest hagi
manifestat cap al·legació o objecció al respecte.
Fonaments de dret
Primer. És d’aplicació la legislació següent:
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial Decret 1098/2011, de 12 d’octubre.
- El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.
- 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, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon. L’article 303 de l’esmentat Reial decret 1098/2011 estableix que els contractes
de servei no podran tenir un termini de vigència superior a quatre anys amb les
condicions i límits establerts en les respectives normes pressupostàries de les
administracions públiques, si bé es podrà preveure en el mateix contracte la seva
pròrroga per mutu acord de les parts abans de la finalització d’aquest, sempre que la
durada total del contracte, incloses les pròrrogues, no excedeixi de sis anys i que les
pròrrogues no superin, aïlladament o conjuntament, el termini fixat originàriament.
En el present cas, la clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació d’aquest servei preveu la pròrroga per un curs escolar més.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Tercer. La clàusula 4a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació d’aquest servei preveu que en cas d’acordar-se la pròrroga del contracte,
atès que el preu s’ha establert tenint en compte la durada inicial del contracte i la seva
possible pròrroga, no procedeix la revisió de preus del servei en els termes previstos
als articles 89 i següents del TRLCSP.
Proposta de resolució
Per tot això, es proposa a l'Alcaldia:
1. Prorrogar el contracte del “Servei de transport escolar per als cursos 2015-2016 i
2016-2017”, pel termini d’un curs escolar més (2017-2018), amb efectes a partir del dia
12 de setembre de 2017.
2. Notificar el present acord a l’empresa Sarfa, SL.
<<
3. Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament i al Departament
d’Intervenció.
4. Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local.
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."
Fonaments de dret
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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 núm. 3080, de data 8 de setembre de 2017, pel qual
s’ha aprovat la pròrroga del contracte del “Servei de transport escolar per als cursos
2015-2016 i 2016-2017” per al curs 2017-2018.
2. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i
al Departament d’Intervenció.”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
4.0.- Proposta: Adjudicació del contracte de l'obra "Substitució de l'enllumenat
públic del sector de la urbanització del Mas Mates de Roses"
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’adjudicació del contracte de l’obra «Substitució de l’enllumenat
públic del sector de la urbanització del Mas Mates de Roses»
Antecedents
1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 de maig de 2017, va
acordar declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària,
per a la contractació de l’obra «Substitució de l’enllumenat públic del sector de la
urbanització del Mas Mates de Roses», amb una base màxima de licitació de
557.090,42 € a la qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 116.988,99 €, en concepte de
21% d’IVA, que fan un total de 674.079,41 €.
2. A la licitació s’han presentat els licitadors següents:
1. Eiffage Energia, SLU
2. Etra Bonal, SA
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

3. Urbalux, SA
4. Salvador Serra, SA
5. Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA
6. Sociedad Española de Construccciones Eléctricas, SA
7. Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA
8. Auditel Ingenieria y Servicios, SL
9. Assa Hidràulica i Electricitat, SL
10. Alfonso Puig Martin
11. Excavaciones y Pinturas, SAU
12. Alumbrados Viarios, SA
13. Instalaciones y Proyectos de Vanguardia, SL
14. Electricitad Amaro, SA
15. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA
16. Cobra Instalaciones y Servicios, SA
17. Enllumenats Costa Brava, SL
18. Argon Informàtica, SA
19. Elecnor, SA
20. Istem, SLU
21. Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC, SL
22. Constructora San José, SA
3. La Mesa de Contractació Permanent, de data 14 d’agost de 2017 a la vista del
certificat de pliques presentades, va acordar declarar que totes les proposicions han
estat presentades en temps i forma d’acord amb el Plec de clàusules administratives
particulars. Seguidament, va procedir en acte intern, a l’examen i qualificació dels
sobres número 1 (documentació administrativa) i en acte públic, a l’obertura dels
sobres número 2 (propostes econòmiques) amb el resultat següent:
SOBRE NÚMERO 2: Proposició econòmica

OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació: 557.090,42 €

LICITADORS

21% IVA: 116.988,99 €
Total: 674.079,41 €
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OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació: 557.090,42 €

LICITADORS

21% IVA: 116.988,99 €
Total: 674.079,41 €

1. Eiffage Energia, SLU

389.969,00 €

2. Etra Bonal SA

342.833,44 €

3. Urbalux SA

372.470,65 €

4. Salvador Serra, SA

385.000,00 €

5. Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA

349.592,00 €

6. Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA

377.000,00 €

7. Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA

372.256,70 €

8. Auditel Ingenieria y Servicios, SL

470.056,67 €

9. Assa Hidràulica i Electricitat, SL

363.000,00 €

10. Alfonso Puig Martin

422.070,73 €

11. Excavaciones y Pinturas, SAU

367.850,00 €

12. Alumbrados Viarios, SA

373.640,55 €

13. Instalaciones y Proyectos de Vanguardia, SL

493.514,92 €

14. Electricidad Amaro, SA

354.735,00

15. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA

402.371,43 €

16. Cobra Instalaciones y Servicios, SA

384.392,39 €

17. Enllumenats Costa Brava, SL

333.333,32 €

18. Argon Informàtica, SA

378.039,67 €

19. Elecnor, SA

354.069,37 €

20. Istem, SLU

450.976,21 €
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OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació: 557.090,42 €

LICITADORS

21% IVA: 116.988,99 €
Total: 674.079,41 €

21. Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC, SL

357.943,00 €

22. Constructora San José, SA

452.147,42 €

*Ofertes econòmiques amb IVA exclòs
A la vista de les ofertes econòmiques presentades, la Mesa de Contractació
Permanent proposa a l'òrgan de contractació declarar vàlid l’acte de licitació, aprovar
la classificació de les proposicions admeses i l’adjudicació del contracte a favor de
l’empresa Enllumenats Costa Brava, SL, amb CIF B17378621, pel preu de 333.333,32
€ més 70.000,00 €, en concepte del 21% d'IVA, que fan un total de 403.333,32 €, per
ser la proposta més econòmica de les admeses, prèvia presentació, dins del termini de
10 dies, de la documentació requerida en el PCAP de reunir els requisits establerts, i
constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
7. L’empresa proposada per a l’adjudicació va presentar mitjançant Registre d’Entrada
núm. 16462/01.09.17, i dins de termini, la documentació requerida i aporta la garantia
definitiva, per import de 16.666,67 €, mitjançant aval bancari de l’entitat Banco Atradius
Crédito y Caución SA de Seguros y Reaseguros amb número 4.175.484, que queda
dipositada a la Tresoreria Municipal.
5. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
resolució.
6. 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.
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-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.
Acord
1. Declarar vàlid l’acte de licitació.
2. Aprovar, en funció de les ofertes econòmiques presentades, la classificació de les
proposicions admeses, que és la següent:
1. Enllumenats Costa Brava, SL
2. Etra Bonal SA
3. Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA
4. Elecnor, SA
5. Electricidad Amaro, SA
6. Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC, SL
7. Assa Hidràulica i Electricitat, SL
8. Excavaciones y Pinturas, SAU
9. Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA
10. Urbalux SA
11. Alumbrados Viarios, SA
12. Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA
13. Argon Informàtica, SA
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14. Cobra Instalaciones y Servicios, SA
15. Salvador Serra, SA
16. Eiffage Energia, SLU
17. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA
18. Alfonso Puig Martin
19. Istem, SLU
20. Constructora San José, SA
21. Auditel Ingenieria y Servicios, SL
22. Instalaciones y Proyectos de Vanguardia, SL
3. Adjudicar el contracte de l’obra «Substitució de l’enllumenat públic del sector de la
urbanització del Mas Mates de Roses» a favor de l'empresa Enllumenats Costa Brava,
SL, amb CIF B17378621, pel preu de 333.333,32 € més 70.000,00 €, en concepte del
21% d'IVA, que fan un total de 403.333,32 €, per ser la proposta més econòmica, i per
haver acreditat reunir els requisits establerts per a l'adjudicació del contracte i dipositat
la garantia definitiva del contracte, per un termini d’execució de 8 mesos i un termini de
garantia d’un any. El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives
particulars; pel Plec de prescripcions tècniques que consten a l’expedient; pel
TRLCSP; pel 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. Requerir al contractista perquè, en el termini de 15 dies naturals des de la notificació
de l’adjudicació del contracte, presenti a la Unitat de Contractació la documentació
següent en suport digital (format PDF):
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verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

- Pla de seguretat i salut en el treball (conforme allò establert a l’article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre) sobre condicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.
- Programa de treball, amb el contingut establert a la clàusula 17a del Plec de
clàusules administratives particulars.
6. L'import de les despeses ocasionades per la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, preceptiva per a la licitació del contracte, segons còpia del
document d’autoliquidació de la taxa que s'adjunta al present acord, és de 99,06 €.
Aquest import es compensarà d'ofici amb la primera certificació o factura que
s'expedeixi, sempre que sigui possible. De no ser així, es compensarà amb les
certificacions o factures posteriors.
7. Nomenar com a responsable del seguiment i l'execució del contracte a l’enginyer
tècnic municipal, el senyor Carles Carbó Quintana.
8. Facultar a l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de
Roses, formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.
9. 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.
10. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses licitadores.
11. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte
i als departaments de Premsa, Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

12. Publicar l’adjudicació i la formalització del contracte a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona (BOPG) la formalització del contracte
13. 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.2017/000701.”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
5.0.- Acord relatiu a l’assabentat al canvi de modalitat de constitució de la
garantia definitiva del “Servei d’atenció al visitant, el servei educatiu i botigallibreria de l’Espai Cultural la Ciutadella i el Castell de la Trinitat”
Identificació de l’expedient
Donar l’assabentat al canvi de modalitat de constitució de la garantia definitiva del
“Servei d’atenció al visitant, el servei educatiu i botiga-llibreria de l’Espai Cultural la
Ciutadella i el Castell de la Trinitat”.
Antecedents

1. La Mesa de Contractació Permanent, en la sessió del 7/08/2017, va proposar
l’adjudicació del contracte a l’empresa EDUCART, serveis educatius i culturals, SL
prèvia presentació, dins del termini de 10 dies, de la documentació requerida en el
PCAP de reunir els requisits establerts, i constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal
de la garantia definitiva.
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

2. L'empresa proposada per a l'adjudicació va sol·licitar dins de termini (Registre
d'Entrada núm. E2017015289 – 07/08/2017) constituir la garantia definitiva per import
de 13.887,27 € en la modalitat de retenció en el preu.
3. Per Decret d’alcaldia núm. 2759 - 08/08/2017, ratificat per la Junta de Govern Local
de data 21/08/2017, es va autorizar la constitució de la garantia definitiva mitjançant la
modalitat de retenció en el preu a descomptar del/s primer/s pagament/s que es
realitzi/n.
4. El contractista ha sol·licitat per Registre d'Entrada núm. E2017017359 – 14/09/2017
modificar la forma de constitució de la garantia definitiva constituïda en la modalitat de
retenció en el preu pel sistema d’aval i ha ingressat a la Tresoreria Municipal l’aval
bancari núm. 9340.03.1968981-17 de l’entitat Caixabank, SA, per import de 13.887,27
€.
5. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
6. S’ha emès un informe jurídic.
Fonaments de dret

Primer. La clàusula 13a del Plec de clàusules administratives particulars preveu que la
garantia definitiva podrà ser constituïda en metàl·lic, mitjançant sol·licitud de retenció
en el preu, en valors, mitjançant aval o mitjançant contracte d’assegurança de caució.
En els tres últims casos hauran d'ajustar-se als requisits establerts en els articles 55 a
58 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre.
Per a la modalitat de retenció en el preu, el contractista proposat haurà de sol·licitar
aquesta modalitat per escrit dins del termini establert per a la constitució de la garantia.
S’estableix que es descomptarà del primer pagament i, en el cas que l’import de la
garantia fos superior, la quantitat restant serà descomptada del segon pagament. En
tot cas, el contractista en qualsevol moment podrà canviar el sistema de retenció pel
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

d’aval o contracte d’assegurança de caució, amb els requisits establerts a la Llei i per
l’import de garantia que quedi per completar.
Acord
1. Donar l’assabentat al canvi de modalitat de constitució de la garantia definitiva del
“Servei d’atenció al visitant, el servei educatiu i botiga-llibreria de l’Espai Cultural la
Ciutadella i el Castell de la Trinitat”, inicialment constituïda en la modalitat de retenció
en el preu i que s’ha modificat pel sistema d’aval.
2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.
3. Comunicar aquest acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria per al seu
coneixement i als efectes oportuns.
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. 2017/003924”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
6.0.- Petició de llicència d'obres per instal·lar un tendal a la finca del carrer de la
Riera Ginjolers, 41
Identificació de l’expedient

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Petició de llicència d'obres per instal·lar un tendal a la finca del carrer de la Riera
Ginjolers, 41
Antecedents

1. En data 20 de juliol de 2017, RE 14237/17, Maria Pilar Martín Olmo comunica
l'execució d'obres consistents en instal·lar un tendal, a la finca del carrer de la Riera
Ginjolers, 41 (referència cadastral 4691606).
2. Amb data 21 de juliol de 2017 l'enginyer municipal informa favorablement les obres
descrites, amb la condició que la interessada sol·liciti la llicència d'ocupació de la via
pública.
3. Amb data 25 d’agost de 2017 l’arquitecte tècnic municipal informa favorablement
(obres subjectes a llicència d’obres menors, no al règim de comunicació prèvia
d’obres).
4. Amb data 12 de setembre de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte; i formulen una proposta de 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).

Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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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 Maria Pilar Martín Olmo llicència d’obres per instal·lar un tendal a la finca
del carrer de la Riera Ginjolers, 41 (referència cadastral 4691606); 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:
- Condició prèvia a la instal·lació del tendal:
a) La interessada ha de presentar, degudament emplenat, el model normalitzat
d'ocupació de via pública sol·licitant llicència d'ocupació de via pública en relació amb
la superfície que ocupi el tendal que es projecta instal·lar, el qual no podrà tenir una
profunditat major a 1 m i haurà de deixar 2,20 m d'espai lliure de pas, i ensems els
colors hauran de ser clars i llisos d’acord amb l’ordenança vigent aplicable.
- Les condicions generals de concessió de llicències d’obres menors (aprovades per la
Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de maig de 2001, i modificades en
sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de maig de 2009).
3. Contra aquest acte administratiu, que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/006639.”
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
7.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a l'Associació
d'Avis de Roses per a l'any 2017
Identificació de l’expedient
Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a l’Associació d’Avis de
Roses per a la realització de les activitats culturals i recreatives del Casal d’Avis de
Roses durant l’any 2017
Antecedents
1. Acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2017, on es va
concedir una subvenció a l’Associació d’Avis de Roses per la realització de les
activitats culturals i recreatives del Casal d’Avis de Roses durant l’any 2017 i es
va aprovar el conveni que regula aquesta subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el 28 de febrer de 2017.
Aquesta data és errònia, ja que és anterior a la data de concessió de la
subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Proposta de resolució

Acord
1. Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de la
subvenció concedida a l’entitat a l’Associació d’Avis de Roses per a la
realització de les activitats culturals i recreatives del Casal d’Avis de Roses
durant l’any 2017, per esmenar l’error detectat al conveni aprovat recentment:
Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt relatiu a la
data màxima per la justificació de la subvenció

i queda redactada de la

següent forma:
“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/002507”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

8.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a FADIR per a l'any
2017
Identificació de l’expedient
Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a l’entitat Fundació d'ajuda
al discapacitat de Roses (FADIR) en concepte de manteniment i activitats de l’entitat i
transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017
Antecedents
1. Acord de la Junta de Govern Local del dia 3 de juliol de 2017, on es va
concedir una subvenció a l’entitat Fundació d'ajuda al discapacitat de Roses
(FADIR) en concepte de manteniment i activitats de l’entitat i transport adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017 i es va aprobar el
conveni que regula aquesta subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el 28 de febrer de 2017.
Aquesta data és errònia, ja que és anterior a la data de concessió de la
subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Proposta de resolució
Acord
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

1. Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de la
subvenció concedida a l’entitat Fundació d'ajuda al discapacitat de Roses
(FADIR) en concepte de manteniment i activitats de l’entitat i transport adaptat
per a persones amb mobilitat reduïda per a l’any 2017, per esmenar l’error
detectat al conveni aprovat recentment:
Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt relatiu a la
data màxima per la justificació de la subvenció

i queda redactada de la

següent forma:
“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/002629”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
9.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a la Fundació
Roses contra el càncer per a l'any 2017
Identificació de l’expedient
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a la Fundació Roses contra
el càncer per a la promoció dels projectes i activitats socials per a l’any 2017.
Antecedents

1. Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2017, es va
concedir una subvenció a l’entitat Fundació Roses contra el càncer en
concepte de promoció dels projectes i activitats socials per a l’any 2017 i es va
aprovar el conveni que regula aquesta subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de febrer de
2017. Aquesta data és errònia, ja que es anterior a la data de la concessió de
la subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès informe jurídic i d’Intervenció
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Proposta de resolució
Acord
1. Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de la
subvenció concedida a l’entitat Fundació Roses contra el càncer per al projecte
de promoció dels projectes i activitats socials per a l’any 2017 per es menar
l’error detectat al conveni aprovat recentment:

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt relatiu a la
data màxima per la justificació de la subvenció

i queda redactada de la

següent forma:
“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/002660”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
10.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a l'Associació de
Jubilats del Casal del pescador per a l'any 2017
Identificació de l’expedient
Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a l’Associació de Jubilats
del Mar de Roses per a la realització de les activitats culturals i recreatives del Casal
del Pescador durant l’any 2017.
Antecedents
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

1. Per acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2017, es va
concedir una subvenció a l’Associació de Jubilats del Mar de Roses per la
realització de les activitats culturals i recreatives del Casal del Pescador de
Roses durant l’any 2017 i es va aprovar el conveni que regula aquesta
subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de febrer de
2017. Aquesta data és errònia, ja que es anterior a la data de la concessió de
la subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Proposta de resolució
Acord
1.

Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de
la subvenció concedida a l’Associació de Jubilats del Mar de Roses per a la
realització de les activitats culturals i recreatives del Casal del Pescador
durant l’any 2017, per esmenar l’error detectat al conveni aprovat
recentment:
Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt relatiu
a la data màxima per la justificació de la subvenció i queda redactada de la
següent forma:

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/003172”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
11.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a Creu Roja per a
l'any 2017
Identificació de l’expedient
Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a l’entitat Creu Roja de
Roses per al projecte d’atenció i acompanyament a la gent gran de Roses durant l’any
2017
Antecedents

1. Acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de juny de 2017, on es va
concedir una subvenció a l’entitat Creu Roja de Roses en concepte de
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

realització del projecte d’atenció i acompanyament a la gent gran de Roses per
a l’any 2017 i es va aprovar el conveni que regula aquesta subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el 28 de febrer de 2017.
Aquesta data és errònia, ja que és anterior a la data de concessió de la
subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
Per altra banda, al punt 3 de l’apartat MANIFESTEN, diu que aquesta
subvenció esta prevista nominativament al pressupost per aquest exercici a la
partida 16 61 2313 4850100. Aquesta partida és errònia, doncs es tracta del
pressupost corresponent a l’any 2016, la partida del 2017 on es preveu aquesta
subvenció és la 17 61 2313 4850100
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès informe jurídic i d’Intervenció
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Proposta de resolució

Acord
1. Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de la
subvenció concedida a l’entitat Creu Roja de Roses en concepte de realització
del projecte d’atenció i acompanyament a la gent gran de Roses per a l’any
2017, per esmenar els errors detectats al conveni aprovat recentment:

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Primer. Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt
relatiu a la data màxima per la justificació de la subvenció i queda redactada
de la següent forma:
“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
Segon. Es modifica el número de partida recollit al punt 3 de l’apartat
MANIFESTEN del present conveni i passa a ser el: 17 61 2313 4850100, tal i
com ha acordat correctament la Junta de Govern Local en data 19 de juny de
2017
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/003159”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
12.0.- Addenda al Conveni regulador de la subvenció atorgada a Càritas
Diocesana per adquisició d'aliments pel CDA de Roses, any 2017
Identificació de l’expedient

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Addenda del Conveni regulador de la subvenció concedida a l’entitat Càritas
Diocesana de Girona, per la compra d’aliments per al Centre de distribució d’aliments
de Roses (CDA) per a l’any 2017.
<
Antecedents

1. Per acord de la Junta de Govern Local del dia 10 de juliol de 2017, es va
concedir una subvenció a l’entitat Càritas Diocesana de Girona,en concepte de
compra d’aliments per al Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de Roses per
a l’any 2017 i es va aprovar el conveni que regula aquesta subvenció.
2. La clàusula cinquena del conveni, relativa a la justificació de la subvenció
concedida estableix entre d’altres coses i en un dels seus punts que la data
màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de febrer de
2017. Aquesta data és errònia, ja que es anterior a la data de la concessió de
la subvenció i anterior al desenvolupament de l’activitat per part de l’entitat.
3. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer.- Article 109, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques
Proposta de resolució
Acord
1. Aprovar la signatura de l'addenda de modificació del Conveni regulador de la
subvenció concedida a l’entitat Càritas Diocesana de Girona, per la compra
d’aliments per al Centre de distribució d’aliments de Roses (CDA) per a l’any
2017, per esmenar l’error detectat al conveni aprovat recentment:

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Es modifica la Clàusula Cinquena – Justificació, i en concret el punt relatiu a la
data màxima per la justificació de la subvenció

i queda redactada de la

següent forma:
“La data màxima per a justificar la subvenció concedida serà el dia 28 de
febrer de 2018”
La resta de punts d’aquesta clàusula cinquena no es modifiquen.
2. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
3. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
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. 2017/003526”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
13.0.- Atorgar a l'Associació Catalana per la Síndrome de Moebius una
subvenció per tal d'organitzar un congrés medico-familiar a Roses els dies 13 i
14 d'octubre de 2017
Identificació de l’expedient
L'Associació Catalana per la Síndrome de Moebius sol·licita una subvenció per tal
d'organitzar un congrés medico-familiar a nivell estatal sobre el Síndrome de Moebius
en el Teatre municipal de Roses.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 12 de desembre de 2016
acorda l’aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
municipals per a l’any 2017 i de la corresponent convocatòria, que s’ha publicat al
Butlletí Oficial de la Província núm. 12, de 18 de gener de 2017.
2. En dites Bases s’estableixen els requisits i criteris de valoració específics per al
Programa 21, “Bases específiques reguladores d’altres subvencions per a activitats
esportives, socials, culturals i turístiques d’interès municipal”, de subvencions a
concedir mitjançant el procediment de concurrència no competitiva, amb una dotació
pressupostària de 10.200,00€, i un import màxim per entitat de 4.000,00€.
3. En data 10 d’abril de 2017 (RE: E2017007151 ), l’Associació Catalana per la
Síndrome de Moebius, sol·licita una subvenció dins el programa 21, en concepte
d’organització d’un Congrès Mèdic al Teatre de Roses els dies 13 i 14 d’octubre de
2017.
Registre

Sol·licitant

d’entrada
E2017007151

NIF

Associació Catalana per la
síndrome de Moebius

G17977505

Pressupost

Import

presentat

sol·licitat

15.600,00 €

4.000,00 €

4. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea, on consta que un cop
efectuada l’avaluació de la sol.licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts
en les bases reguladores, ha resultat la següent valoració:

Sol·licitant
Associació Catalana per la
síndrome de Moebius

Codi

segur

de

Pressupost

Pressupost

Valoració

Import

presentat

acceptat

(Punts)

subvenció

15.600,00 €

15.600,00 €

55

4.000,00 €

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

5. A l’expedient consta el Certificat de l’Agència Tributària de data 1 de setembre de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
6. A l’expedient consta el Certificat de la Seguretat Social de data 25 d’agost de 2017
conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions amb aquest organisme.
7. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció
Fonaments de dret

Primer.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el
reglament que la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).
Segon.- Bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals per a
l’exercici 2017, publicades al BOP de Girona, núm. 12, de 18 de gener de 2017.
Acord
1. Concedir a l’Associació Catalana per la Síndrome de Moebius, amb NIF núm.
G17977505, una subvenció en concepte de l'organització d’un congrés medicofamiliar a nivell estatal sobre el Síndrome de Moebius en el Teatre municipal de
Roses els dies 13 i 14 d’octubre de 2017, per un import de 4.000,00 €, que
representa un 25,64% del total del pressupost de l’activitat, d’acord amb un
pressupost de despesa acceptat de 15.600,00 € que s’adjunta a la notificació del
present acord.
>> S’assenyalen les següents condicions per al reconeixement de la subvenció:
I. Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de presentar la
documentació justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació, acreditant les activitats
realitzades, els resultats obtinguts i que s’han acomplert les condicions exigides en
l’acord de concessió.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

II. La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat que
es determini a l’acord de concessió definitiva de la subvenció i no exclusivament sobre
la quantitat subvencionada per l’Ajuntament.
III. La justificació la subvenció per part del beneficiari es realitzarà mitjançant
pesa.
IV. La justificació s’acomplirà amb la presentació de la documentació que s’adjunta en
cada cas a la notificació del present acord.
Les factures i/o documentació justificativa de les despeses es presentaran amb un
document. zip, creat d'acord amb les instruccions annexes.
V. La subvenció concedida haurà de justificar-se com a data límit el 30 de novembre
de 2017.
VI. S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Roses
en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
2. Aprovar la despesa total de 4.000,00 € corresponent al 100% de la subvenció, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 10 3342 4820000.
3. Informar a l’interessat que, l’Ajuntament de Roses publicarà l’atorgament d’aquesta
subvenció a la Base de Dades Nacional i en el Portal de la transparència, tot això en
compliment dels articles 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
4. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
5. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
6. 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.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

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. 2017/003792”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
“
14.0.- Estimar les al·legacions de la parada 175 del mercat
Identificació de l’expedient

Estimar les al·legacions de la parada 175 del mercat de venda no sedentària.
Antecedents

1. En data 12 de setembre de 2017, en sessió ordinària, la Junta de Govern Local
va acordar revocar l'autorització administrativa per a la utilització privativa del
domini públic local per a l'exercici de la venda no sedentària de la parada 175,
a nom de Santiago Amela Adell, per incompliment de les condicions per a
l'exercici de la venda no sedentària, concretament tenir taxes pendents
d'exercicis anteriors.
2. En data 8 de setembre de 2017 (RE17031/2017), el Sr. Santiago Amela Adell
presenta justificant de pagament de les taxes pendents dels exercici 2015 i
2016.
De la documentació presentada es desprén que el pagament de les taxes es
va fer en data 17 de juliol de 2017, tot i que l'interessat no la va aportar en
aquell moment, ni tampoc dins el termini atorgat pel decret 2595/26.07.17
d'inici de l'expedient de revocació.
3. Consta a l’expedient l’informe del tècnic de l’Àrea.

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

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
Acord

1. Estimar les al·legacions presentades pel senyor Santiago Amela Adell, malgrat
haver-ho fet fora dels terminis atorgats.
2. Donar per acreditades les condicions per a exercir la venda en merc ats de
marxants, establertes a l’article 7 del Reglament del mercat de venda no
sedentària de Roses, de la parada 175.
3. Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de 12 de desembre de
2017 relatiu a la revocació de l'autorització administrativa per a la utilització
privativa del domini públic local per a l'exercici de la venda no sedentària de la
parada 175, a nom de Santiago Amela Adell, ja que l'interessat ha presentat el
justificant de pagament de les taxes pendents de la parada.
4. Notificar aquest acord a l'interessat i a l'assentador del mercat per al seu
coneixement
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. 2017/006367”
Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

Aprovat per unanimitat del membres presents.
Per unanimitat dels membres presents s’aprova la inclusió del punt següent que no
consta a l’ordre del dia.
“15.0.- Concessió definitiva Programa 4 Esports
Identificació de l’expedient

Atorgament, amb caràcter definitiu, de les subvencions presentades en el marc del
Programa 4 "Subvencions a entitats esportives que promocionin les categories
inferiors i participin en competicions esportives federades".
Antecedents
1. En data 28 d’agost de 2017 s’ha dictat una proposta de resolució provisional en
relació a les sol·licituds de subvenció presentades en el marc del programa 4
"Subvencions a entitats esportives federades", previst a les Bases reguladores per a la
concessió de subvencions municipals per a l’any 2017, atorgant un termini de 10 dies
hàbils als interessats per a presentar al·legacions i/o reformular la seva petició.
2. Que segons informe tècnic no consta que en el termini atorgat a l’efecte s’hagin
presentat al·legacions i/o reformulacions.
3. Les bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals publicades al
BOP número 12 de data 18 de gener de 2017, estableixen que per a facilitar el
finançament de les actuacions inherents a la subvenció concedida es realitzarà un
pagament anticipat del 50% de l’import concedit amb càrrec al pressupost de l’exercici
vigent. El pagament del 50% restant es realitzarà un cop justificada la realització de
l’activitat, amb càrrec al pressupost de l’exercici següent.
4. Consta en l’expedient els informes dels Serveis Jurídics i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Codi

segur

de

verificació:

Podeu verificar la integritat d’aquest document al web https://www.seu-e.cat/web/roses
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Primer. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i el reglament
que la desplega aprovat pel Real Decret 887/2006 de 21 de juliol (RLGS).
Segon. Bases reguladores per a la concessió de subvencions municipals per a
l’exercici 2017, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 12, de
18 de gener de 2017 i de la corresponent convocatòria, publicada al Butlletí Oficial de
la Província de Girona número 40, de 27 de febrer de 2017.
Proposta de resolució
El regidor responsable de l’Àrea d’Esports proposa a la Junta de Govern local
l’adopció del següent
ACORD:

1. Atorgar, amb caràcter definitiu, als beneficiaris que tot seguit es relacionen, una
subvenció en el marc del programa 4 "Subvencions a entitats esportives que
promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives
federades", previst a les Bases reguladores per a la concessió de subvencions
municipals per a l’exercici 2017, d’acord amb les següents dades:
Beneficiari

NIF/CIF

Pressupost de

Import

l’activitat acceptat

Subvenció

GRUP D’ESPORTS NÀUTICS DE ROSES

G 17093931

39.283,33 €

17.077,50 €

AGRUPACIÓ ESPORTIVA ROSES

G 17269937

36.477,55 €

25.000,00 €

CLUB BÀSQUET ROSES

G 17214289

28.000,00 €

21.269,25 €

CLUB HANDBOL JOVENTUT ROSES

G 55045983

13.866,00 €

7.607,25 €

CLUB FUTBOL BASE ROSES

G 17542531

33.250,00 €

19.406,25 €

CLUB TENNIS ROSES

G 17107640

23.400,00 €

18.630,00 €
108.990,25 €

TOTAL ATORGAT

>>S’assenyalen les següents condicions per al reconeixement de la subvenció:

Codi

segur

de

verificació:

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

6dccd9f6-96cc-4dd0-ae8d-e6c48b7733ce.

I. Un cop realitzat el projecte o activitat, el beneficiari haurà de presentar la
documentació justificativa del compliment de l’activitat o projecte, signada pel
beneficiari o per la persona que actua en la seva representació, acreditant les
activitats realitzades, els resultats obtinguts i que s’han acomplert les condicions
exigides en l’acord de concessió.
II. La justificació haurà de realitzar-se sobre l’import total del pressupost acceptat que
es determini a l’acord de concessió definitiva de la subvenció i no exclusivament
sobre la quantitat subvencionada per l’Ajuntament.
III. La justificació de la subvenció per part del beneficiari es realitzarà mitjançant
- El compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (per a subvencions
concedides per un import superior a 3.000 €).
IV. La justificació s’acomplirà amb la presentació de la documentació que s’adjunta en
cada cas a la notificació del present acord. Les factures i/o documentació justificativa
de les despeses es presentaran amb un document zip, creat d’acord amb les
instruccions annexes.
V. La subvenció concedida haurà de justificar-se en el termini de dos mesos, comptats
a partir de la data de finalització del projecte o activitat subvencionada, i sempre
amb el límit del 28 de febrer de l’exercici immediatament següent al que es
concedeix la subvenció.
VI. S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de l’Ajuntament de Roses
en qualsevol actuació de difusió i publicitat de l’activitat subvencionada.
2. Aprovar la despesa total de 108.990,25€ corresponent al 100% de la subvenció,
dels

quals

(50%)

54.495,14€

amb

càrrec

a

l'aplicació

pressupostària

17.62.3412.4880200 i els 54.495,14 € (50%) restants amb càrrec a l’aplicació
pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici següent.
3. Concedir als beneficiaris tot seguit relacionats un pagament anticipat del 50% de
l’import concedit per a la realització de l’activitat que s’assenyala, una vegada acreditat
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per cada entitat que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, d’acord amb l’apartat h) del Programa 4, quedant els imports tal i
com s’indica:
Beneficiari

NIF/CIF

Objecte de la

Import

Pagament

subvenció

Subvenció

anticipat
50 %

GRUP D’ESPORTS

G 17093931

Activitats

NÀUTICS DE

relacionades amb

ROSES

els esports

17.077,50 €

8.538, 75 €

25.000,00 €

12.500, 00 €

21.269,25 €

10.634, 63 €

nàutics
AGRUPACIÓ

G 17269937

Activitats

ESPORTIVA

relacionades amb

ROSES

el futbol

CLUB BÀSQUET

G 17214289

ROSES

Activitats
relacionades amb
el bàsquet

CLUB

HANDBOL

G 55045983

JOVENTUT ROSES

Activitats

7.607,25 €

3.803,63 €

19.406,25 €

9.703,13 €

18.630,00 €

9.315, 00 €

relacionades amb
el handbol

CLUB

FUTBOL

G 17542531

BASE ROSES

Activitats
relacionades amb
el futbol

CLUB

TENNIS

G 17107640

ROSES

Activitats
relacionades amb
el tennis i el pàdel

4. Informar als beneficiaris que l’Ajuntament de Roses publicarà l’atorgament
d’aquesta subvenció en els termes i en els mitjans que es preveuen a les bases
reguladores.
5. Notificar aquest acord als beneficiaris informant-los que, una vegada comunicada la
concessió de la subvenció si en el termini de 10 dies hàbils no manifesten el contrari,
s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per
a la seva aplicació.
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6.Comunicar aquest acord al departament d’intervenció d’aquest ajuntament.
Expedient número: 2017/000764”
Aprovat per unanimitat del membres presents.
No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 10:05 hores,
de la qual cosa en dono fe.
(Document signat electrònicament.)
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