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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 de juny de 2017.

A la vila de Roses (Girona), 19 de juny 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:
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. Mariel·la Roig Guitart

Interventora accidental de la corporació

Actua com a secretària, la secretària en funcions de la corporació, senyora M. Teresa
Sánchez Luna.
Un cop l'alcaldessa ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats
i es prenen els acords que es detallen.
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El senyor Juan Manuel Fernández i Martínez, 3r tinent d’alcalde, s’incorpora a la
sessió a les 09:45 h, quan es tracta el punt 1.0.
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“
0.1.- Aprovació acta anterior: 12.06.2017
Identificació de l’expedient
Proposta de l’alcaldessa d’aprovació de l’acta anterior de la Junta de Govern Local.
Antecedents

1. Amb data 12 de juny 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.: 2017/005516

0.2.- Aprovació acta anterior: 14.06.2017 - sessió extraordinàira
Identificació de l’expedient
Proposta de l’alcaldessa d’aprovació de l’acta anterior de la Junta de Govern Local.
Antecedents
1.

Amb data 14 de juny de 2017 va tenir lloc la sessió extraordinària de la Junta de
Govern local.
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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.: 2017/005516
A les 09:35 es tracta el punt número 1, assumpte del qual és un tema delegat del Ple
municipal a la Junta de Govern, conforme a la STC de 26 de setembre de 2013, ha de
ser públic.

ÀREA DE CULTURA I FESTES – PUNT PÚBLIC
“
1.0.- Aprovar la realització del projecte anomenat «Cicle Música i Patrimoni»
Identificació de l’expedient

Aprovar del projecte anomenat «Cicle Música i Patrimoni», que tindrà lloc a la
Ciutadella i al castell de la Trinitat durant els mesos de juliol i agost de 2017.
Antecedents
1. Memòria del regidor de l’àrea en la que comunica la voluntat de l’Ajuntament de
Roses, de realitzar un cicle de concerts durant els mesos d’estiu a la Ciutadella i al
castell de la Trinitat, amb l’objectiu de promocionar la música en directe i difondre el
patrimoni històric del municipi.
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2. El departament de Cultura i Festes ha elaborat el projecte anomenat «Cicle de
Música i Patrimoni», que inclou el programa d’actes i el pressupost per a la serva
realització.
3. Amb l’aprovació del projecte i el seu pressupost es procedirà a la contractació de les
actuacions i la infraestructura necessària pel correcte desenvolupament de l’activitat.
4. D'acord amb l’Ordenança fiscal núm. 3, les quanties dels preus públics per a les
actuacions organitzades per l’Ajuntament de Roses s’han d’establir de conformitat amb
l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 47.1 de la LRHL, on es delega a la Junta de Govern Local la fixació de les
tarifes corresponents a les activitats de promoció cultural.
5. Tenint en compte que l’import dels preus públics haurà de cobrir, amb caràcter
general, com a mínim, el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada, s’ha d’establir
un preud’entrada que, com a mínim, suposi el resultant de dividir la despesa prevista
per l’aforament estimat per aquesta activitat, segons el detall següent:
Activitat: Concert Catalunya al Cor
Cost total: 9.598,95 €
Aforament estimat: 150
Preu resultant: 63,99 €
Bonificació: 53,99 €
Preu recomanat: 10,00 €
Activitat: Concert Eleuterio Domínguez
Cost total: 4.467,45 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 22,34 €
Bonificació: 17,34 €
Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Ignasi Tomàs i Carme Vilà
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Cost total: 2.470,95 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 12,35 €
Bonificació: 7,35 €
Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Albert Guinovart
Cost total: 3.803,95 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 19,02 €
Bonificació: 14,02 €
Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Ian Sala & Els Efectes Secundaris
Cost total: 2.880,54 €
Aforament estimat: 150 Exp.: 2017/003877
Preu resultant: 19,20 €
Bonificació: 14,20 €
Preu recomanat: 5,00 €
6. Segons l’exposat al punt anterior, el preu públic recomanat és inferior al de la seva
despesa. Però, d’acord amb l’article 44 de la LRHL, quan hi hagi raons socials,
benèfiques o d’interès públic que així ho aconsellin, l’Ajuntament de Roses podrà fixar
preus públics per sota seu cost.
7. La realització d’aquesta activitat es podria considerar d’interès públic, ja que té per
objectiu promocionar la música en directe i el patrimoni del municipi i es pretén
afavorir-ne la participació. Per tant, es recomana posar les entrades a la venda al
públic a preus assequibles, tal i com figura al punt 5 dels antecedents.
8. Consta a l’expedient l’informe favorable del tècnic de l’Àrea.
Fonaments de dret
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Primer. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Tercer. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i règim local a Catalunya.
Quart. Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Cinquè. Pressupost de l'ajuntament de Roses per a l'exercici 2017.
Sisè. L’Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora dels preus públics recull a l’article 4 que
de conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 47.1 de la LRHL, es delega a la Junta de Govern Local la
competència per a la fixació de les tarifes corresponents a les activitats de promoció
cultural.
D’altra banda, conforme a la STC de 26 de setembre de 2013, les sessions de la Junta
de Govern han de ser públiques quan resolguin termes delegats pel Ple municipal
Setè. Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
les activitats recreatives.
Vuitè. Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles
públics activitats recreatives
Acord
1. Aprovar la realització del projecte anomenat «Cicle Música i Patrimoni», on s’inclou
el programa i el pressupost per a la seva realització, que puja un import màxim de vint-
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i-tres mil dos-cents vint-i-un euros amb vuitanta-quatre cèntims (23.221,84 €), amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:
- 17.40.3341.2269900 Despeses Diverses Cultura.17.031,47 €
- 17.40.3341.2030000 Lloguer Maquinària i instal·lacions Dinamització Cultural
6.190,37 €
2. Aprovar que la realització d’aquest projecte és consideri d’interès públic, ja que té
per objectiu promocionar la música en directe i el patrimoni del municipi.
3.

Aprovar, de conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, el preu públic en
concepte del preu de l’entrada:
Activitat: Concert Catalunya al Cor
Cost total: 9.598,95 €
Aforament estimat: 150
Preu resultant: 63,99 €
Bonificació: 53,99 €
Preu recomanat: 10,00 €
Activitat: Concert Eleuterio Domínguez
Cost total: 4.467,45 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 22,34 €
Bonificació: 17,34 €
Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Ignasi Tomàs i Carme Vilà
Cost total: 2.470,95 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 12,35 €
Bonificació: 7,35 €
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Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Albert Guinovart
Cost total: 3.803,95 €
Aforament estimat: 200
Preu resultant: 19,02 €
Bonificació: 14,02 €
Preu recomanat: 5,00 €
Activitat: Concert Ian Sala & Els Efectes Secundaris
Cost total: 2.880,54 €
Aforament estimat: 150
Preu resultant: 19,20 €
Bonificació: 14,20 €
Preu recomanat: 5,00 €
4. Establir que la venda de les entrades es realitzi a l’Espai Cultural la Ciutadella, de
dilluns a diumenge, de 10 h a 21 h; i al castell de la Trinitat, de dilluns a diumenge, de
17 h a 22 h.
5. Comunicar el present acord al departament d'Intervenció i a la Tresoreria Municipal,
per al seu coneixement i als efectes oportuns.”
A les 09:46 finalitza el punt públic i es passa a tractar la resta de punts de l’ordre del
dia.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS – CONTRACTACIÓ“
2.0.- Acord relatiu a la proposta de liquidació del contracte de "Subministrament,
instal·lació, configuració i posada en marxa d'una solució de virtualització de
servidors i emmagatzematge"
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Identificació de l’expedient

Proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte del
"Subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa d’una solució de
virtualització de servidors i emmagatzematge".
Antecedents

1. La Mesa de Contractació Permanent, en la sessió de data 10 de novembre de 2010,
va proposar adjudicar el contracte de "Subministrament, instal·lació, configuració i
posada en marxa d’una solució de virtualització de servidors i emmagatzematge" a
favor de l’empresa Audifilm ABI, SL.
2. Mitjançant escrit de data 11 de novembre de 2010, es va requerir a l’empresa
proposada per tal que diposités l’import de 2.740,00 € en concepte de garantia
definitiva del contracte esmentat.
3. En data 19 de novembre de 2010 l’empresa Audifilm ABI, SL va dipositar a la
Tresoreria Municipal la garantia definitiva d’un import de 2.740,00 €, mitjançant aval
bancari número 17.717/10 del Banco BNP PARIBAS Sucursal en España.
4. La Junta de Govern Local, de data 17 de desembre de 2010, va ratificar la resolució
d’Alcaldia núm. 3247/26.11.2010, relativa a l’adjudicació del contracte a l’empresa
Audifilm ABI, SL, amb CIF B83998740, pel preu de 54.800,00 €, en concepte del 16%
d’IVA, que fan un total de 64.664,00 €.
5. El contracte es va signar en data 2 de desembre de 2010.
6. L’acta de recepció dels treballs es va signar el dia 23 de juny de 2011.
7. A l’expedient hi consta l’informe favorable del responsable del seguiment i l’execució
del contracte.
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8. Consta la pre-proposta de la regidora de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
9. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
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 23a 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.
Cinquè. L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord és la Junta de Govern Local,
d'acord amb el decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.
Acord
1. Notificar al contractista, Audifilm ABI, SL, la proposta de liquidació formulada pel
responsable del seguiment i l’execució del contracte del "Subministrament, instal·lació,
configuració i posada en marxa d’una solució de virtualització de servidors i
emmagatzematge".
2. Concedir-li així mateix un termini de 10 dies hàbils a fi que manifesti la seva
conformitat o les objeccions que consideri oportunes.
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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.
2010/003508.”
“
3.0.- Contractació del Servei de taller d'estudi per a l'alumnat de les escoles de
Roses
Identificació de l’expedient

Contractació del servei educatiu "Taller d'Estudi per a l'alumnat de cicle mitjà i superior
de les escoles públiques de Roses pel període curs escolar 2017/2018, 2018/2019 i
2019/2020".
Antecedents
1.Proposta de contractació número 01/2017 de l’Àrea d'Ensenyament

per a la

contractació del servei educatiu "Taller d'Estudi per a l'alumnat de cicle mitjà i superior
de les escoles públiques de Roses pel període curs escolar 2017/2018, 2018/2019 i
2019/2020».
2. El servei té un preu màxim de licitació de 29.839,50 €, al qual s’hi ha d’aplicar la
quantitat de 2.983,95 €, en concepte del 10% d’IVA, fent un total de 32.823,45 €, i un
termini d’execució dels cursos escolars 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020,
prorrogable per cursos escolars fins a un màxim de tres cursos més (2020/2021,
2021/2022 i 2022/2023).
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3. El valor estimat de contracte és de 71.614,80 €.
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.
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
- El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques. Ambdós tindran caràcter contractual.
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter
personal.
- Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
- La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa de
dret privat
Segon.- El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com
estableix l’article 10 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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Tercer.- Per a l’adjudicació del contracte s’ha optat pel procediment obert amb
tramitació ordinària, d’acord amb l’article 138.2 del Text refós de la LCSP, i la selecció
de l’adjudicatari serà mitjançant varis criteris d’adjudicació, d’acord amb l’article 150
del Text refós de la LCSP. Es publicarà en el Perfil del contractant la licitació del
contracte, l’adjudicació i la formalització i també s'anunciarà la licitació i la formalització
del contracte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG).
Quart.- 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 la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària,
per a la contractació del servei educatiu "Taller d'Estudi per a l'alumnat de cicle
mitjà i superior de les escoles públiques de Roses pel període curs escolar
2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020“, amb una base màxima de licitació de
29.839,50 €, a la qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 2.983,95 €, en concepte
del 10% d’IVA, fent un total de 32.823,45 €, i termini d’execució els cursos
escolars 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020, prorrogable per cursos escolars
fins a un màxim de tres cursos més (2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023), la
qual es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars, pel Plec de
prescripcions tècniques, pel que disposa el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, i pel Reglament
general de la LCAP.
2. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient pels quals es regirà el
contracte.
3. L’aplicació pressupostària on s’imputarà la despesa corresponent a aquesta
anualitat és la següent: 17 60 3262 2269900.
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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 al BOPG, les empreses interessades puguin presentar
les seves propostes.
5. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Ensenyament i als Departaments
d'Intervenció, Tresoreria i Premsa d'aquesta corporació.
6. Els plecs aprovats que regiran la licitació i la contractació d’aquest servei
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.

2017/002900”
“
4.0.- Contractació del Servei d'Atención al Visitant, el Servei Educatiu i la Botiga
Llibreria de l'Espai Cultural la Ciutadella i el Castell de la Trinitat
Identificació de l’expedient
Contractació 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.Proposta de contractació número 02/2017 de l’Àrea de Cultura per a la contractació
del “Servei d’atenció al visitant, el servei educatiu i botiga llibreria de l’Espai Cultural la
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Ciutadella i el Castell de la Trinitat», mitjançant procediment obert, amb tramitació
ordinària i subjecte a regulació harmonitzada.
2. El servei té un pressupost base de licitació de 96.439,36 €, al qual s’hi ha d’aplicar
la quantitat de 20.252,27 €, en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 116.691,63 €
anuals, i un termini d’execució de tres anys (2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020),
prorrogable per anualitats fins a un màxim de tres anys més.
3. El pressupost total del contracte, atesa la durada prevista (sense comptar les
pròrrogues), és de 289.318,08 €, que més el 21% d’IVA fan un total de 350.074,88 €.
4. El valor estimat de contracte és de 636.499,78 €.
5. La Junta de Govern Local en la sessió de data 12 de juny de 2017 va acordar deixar
pendent de resolució el present acord.
Fonaments de dret

Primer.- El contracte es regirà per la normativa següent:


Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.



Reglament d’Execució (UE) 2016/07 de la Comissió, de 5 de gener de 2016,
pel qual s’estableix el formulari normalitzat del document europeu únic de
contractació.



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.



El present plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques. Ambdós tindran caràcter contractual.
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Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció
de riscos laborals.



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.



Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.



Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de
caràcter personal.



Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.



La resta de normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, la normativa
de dret privat.

Segon.- El contracte té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com
estableix l’article 10 del TRLCSP, subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb
l’article 16 del TRLCSP, atès el seu valor estimat.
Tercer.- Per a l’adjudicació del contracte s’ha optat pel procediment obert amb
tramitació ordinària, d’acord amb l’article 138.2 del Text refós de la LCSP, i la selecció
de l’adjudicatari serà mitjançant varis criteris objectius d’adjudicació, d’acord amb
l’article 150 del Text refós de la LCSP.
Quart.- 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.
Cinquè.- La licitació del contracte per estar subjecte a regulació harmonitzada, així
com el seu dia la seva formalització, es publicarà al DOUE, al BOE, al BOPG i en el
Perfil del contractant.
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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.
Acord

1. Declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària i
subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació del “Servei d’atenció al
visitant, el servei educatiu i botiga-llibreria de l’Espai Cultural la Ciutadella i el
Castell de la Trinitat», amb un pressupost base de licitació de 96.439,36 €
anuals, al qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de

20.252,27 €, en concepte del

21% d’IVA, fent un total de 116.691,63 €, i un termini d’execució de tres anys
(2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020), prorrogable per anualitats fins a un
màxim de tres 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.
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 40 3332 2279900.
4. Publicar l’anunci de licitació en DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea), al
BOE, al BOPG i en el Perfil del Contractant. El termini de presentació de
proposicions serà l’assenyalat en l’anunci de licitació, el qual no podrà ser
inferior a 40 dies a comptar des de la data de la remissió de l’anunci al DOUE,
ni de 15 dies a comptar des de la seva publicació en el BOE, a fi que les
empreses interessades puguin presentar les seves propostes.
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5. Comunicar el present acord a l’Àrea de Cultura i als Departaments
d'Intervenció, Tresoreria i Premsa d'aquesta corporació.
6.

Els plecs aprovats que regiran la licitació, i els que estableixin les
característiques de la prestació així com els actes de tràmit adoptats en el
procediment d’adjudicació, sempre que aquests últims decideixin directament o
indirectament l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el
procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o a
interessos legítims, seran susceptibles d’impugnació, mitjançant la interposició
d’un recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 40 del
TRLCSP, en el termini de 15 a comptar des del dia següent al de la seva
publicació en el Perfil de Contractant, o des de la seva notificació, segons
procedeixi.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i es podrà interposar davant el Tribunal
Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la
interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei
28/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
i es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del TRLCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels
procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central

de Recursos Contractuals.

Contra les esmentats actes no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris. Exp. 2017/003924.”
“
5.0.- Acord relatiu a l'aprovació de la liquidació del contracte de l'obra "Servei
educatiu i de gestió integral de l'espai juvenil i de lleure del Centre d'Activitats de
Roses (CAR JOVE)
Identificació de l’expedient
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Proposta de liquidació i devolució de la garantia definitiva del contracte del "Servei
educatiu i de gestió integral de l'espai juvenil i de lleure del Centre d'Activitats de
Roses (CAR JOVE)"
Antecedents

1. En data 20 de març de 2017 la Junta de Govern Local va acordar notificar al senyor
Nèstor Morales Martínez, la proposta de liquidació formulada pel responsable del
seguiment i execució del contracte i es va concedir al contractista un termini de 10 dies
hàbils a fi que manifestés la seva conformitat o les objeccions que considerés
oportunes.
En el mateix acord es va requerir al contractista perquè ingressés la quantitat pendent
de 122,30 €, en concepte de despeses d’anuncis en els diaris oficials.
2. Ha transcorregut el termini concedit a l’efecte sense que el contractista hagi
manifestat cap al·legació o objecció al respecte i, en data 11 de maig de 2017, ha
realitzat un ingrés a la Tresoreria municipal per import de 122,30 €, corresponents a
les despeses d’anuncis en els diaris oficials.
3. Consta la pre-proposta de la regidora de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
4. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer. L’article 102 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Segon. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
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Tercer. La clàusula 28a del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
aquest contracte.
Quart. L'òrgan competent per a l'adopció d'aquest acord és la Junta de Govern Local,
d'acord amb el decret de delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de
Govern Local.
Acord

1. Aprovar la liquidació del contracte i la devolució de la garantia definitiva del
contracte de l’obra de "Servei educatiu i de gestió integral de l'espai juvenil i de lleure
del Centre d'Activitats de Roses (CAR JOVE.)".
2. Retornar al senyor Nèstor Morales Martínez, amb DNI 77961371L, la garantia
definitiva d’un import de 1.094,96 €, mitjançant transferència bancària.
3. Ordenar el seu pagament.
4. Notificar aquest acord a l’empresa interessada.
5. Comunicar el present acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i
als departaments d’Intervenció i Tresoreria d’aquesta corporació.
6. Contra aquest 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. 2013/000556.”
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“
6.0.- Acord relatiu a ratificar el decret núm. 1908/08.06.17 de l'adjudicació del
"Servei d’abalisament integral de les zones de bany en platges i cales de Roses
per a la temporada 2017"
Identificació de l’expedient
Acord relatiu al contracte del «Servei d’abalisament integral de les zones de bany en
platges i cales de Roses per a la temporada 2017»
Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de març de 2017, va
acordar declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària,
per a la contractació del «Servei d’abalisament integral de les zones de bany en
platges i cales de Roses per a la temporada 2017», amb un pressupost base de
licitació de 30.000,00 €, al qual s’hi ha d’aplicar la quantitat de 6.300,00 €, en concepte
del 21% d’IVA, fent un total de 36.300 €.
2. A la licitació s’han presentat els licitadors següents:
1. Excavacions i Obres Rodà, SL (SOM)
2. Centre d’Immersió Roses, SC (CIR)
3. Sealand On-Offshores Services, SL
4. Yacht Services, SL
5. Serveis Marítims Promar, SL (PROMAR)
6. Valenciana del Deporte y Salud, SLU (VADEPSA)
7. Robotica Submarina Samaniego, SL (RSS)
3. En data 3 d’abril de 2017 la Mesa de Contractació Permanent va obrir, en acte
intern, el sobre número 1 (documentació administrativa) i a continuació en acte públic,
el sobre número 2 (proposta econòmica) va acordar trametre’l al tècnic responsable
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del seguiment, el cap de l’Àrea de Medi Ambient per a la seva valoració, d’acord amb
els criteris establerts en la clàusula 15a del Plec de clàusules administratives
particulars.
4. La Mesa de Contractació permanent de data 10 d’abril de 2017 va procedir a donar
comptes del resultat de la valoració efectuada pel Cap l’Àrea de Medi Ambient de les
propostes declarades admeses essent la següent:
SOBRE NÚMERO 2: Oferta econòmica i oferta de milloraOFERTA ECONÒMICA

OFERTA ECONÒMICA:
OFERTA DE MILLORA:
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PUNTUACIÓ TOTAL

A la vista de les ofertes presentades, la Mesa de contractació Permanent va proposar
per a l’adjudicació del contracte a l’empresa Excavacions i Obres Rodà, SL, amb NIF
B17878489, pel preu anual de 22.705,00 €, més 4.768,05 € en concepte de 21%
d'IVA, que fan un total de 27.473,05 €, amb un termini d'execució de 2 anys,
prorrogables per a dos anys més, per ser la més avantatjosa per als interessos de la
corporació, prèvia presentació, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment de la documentació requerida en
el PCAP de reunir tots els requisits establerts, i constitució i dipòsit a la Tresoreria
Municipal de la garantia definitiva.
5. L’empresa proposada per a l’adjudicació Excavacions i Obres Rodà, SL va
presentar, dins de termini, la documentació requerida.
6. Els serveis jurídics van emetre informe, en què conclou que l’empresa proposada
per a l’adjudicació del contracte i a la vista de la documentació presentada resulta que:
No està capacitada per a l’execució del contracte, és una empresa contractista
d’obres.
No acredita tenir cap experiència en serveis d’abalisament de platges.
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La falta de capacitat no es pot suplir per mitjans externs atès que és causa de nul·litat
del contracte.
La falta total de solvència tècnica no es pot suplir mitjançant la integració completa
amb mitjans externs atès l’exigibilitat d’un mínim de solvència del licitador.
7. La Mesa de Contractació Permanent de data 15 de maig de 2017, va declarar
exclosa de la licitació l’oferta d'Excavacions i Obres Rodà, SL, proposada per a
l’adjudicació del contracte, per resultar que no reuneix els requisits de capacitat ni de
solvència tècnica requerits en la contractació, per no ser admissible, per les raons
dessús esmentades, la seva integració per mitjans externs.
A continuació la Mesa de Contractació Permanent, va proposar adjudicar el contracte
a l’empresa Centre d’Immersió Roses, SC (CIR), amb NIF J17410572, pel preu anual
de 23.800 €, més 4.998 € en concepte de 21% d'IVA, que fan un total de 28.798 €,
amb un termini d'execució de 2 anys, prorrogables per a dos anys més, per ser la més
avantatjosa per als interessos de la corporació, prèvia presentació, dins del termini de
10 dies hàbils, de la documentació requerida en el PCAP de reunir els requisits
establerts, i constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
Així mateix, va acordar requerir a l’empresa Centre d’Immersió Roses, SC (CIR),
perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, la documentació requerida en el Plec de clàusules
administratives particulars de reunir els requisits establerts i constitució i dipòsit a la
Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
8. En data 30 de maig de 2017, l’empresa Centre d’Immersió Roses, SC (CIR) per
Registres d’Entrada 10506 i 10511, presenta la documentació requerida i sol.licita que
per tal de dipositar la garantia definitiva es procedeixi a la retenció en el preu de 2.380
€.
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9. Informe tècnic de data 6 de juny de 2017 conforme la documentació presentada
s’ajusta al Plec de Prescripcions Tècniques.
10. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
s’oposi a allò establert en el TRLCSP i no hagi estat expressament derogat.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.
Ambdós tenen caràcter contractual.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.
Segon. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de
Govern Local.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC
1. Declarar vàlid l'acte de licitació.
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2. Aprovar en funció de la puntuació total obtinguda, la classificació de les proposicions
admeses, la qual ha estat la següent:
1. Centre d’Immersió Roses, SC (CIR)
2. Sealand On-Offshores Services, SL
3. Yacht Services, SL
Exp.: 2017/000533
4. Serveis Marítims Promar, SL (PROMAR)
5. Valenciana del Deporte y Salud, SLU (VADEPSA)
6. Robotica Submarina Samaniego, SL (RSS)
3. Adjudicar el contracte del « Servei d’abalisament integral de les zones de bany en
platges i cales de Roses per a la temporada 2017» a favor de l’empresa Centre
d’Immersió Roses, SC (CIR), amb NIF J17410572, pel preu anual de 23.800 €, més
4.998 € en concepte de 21% d'IVA, que fan un total de 28.798 €, amb un termini
d'execució de 2 anys, amb un termini d'execució de 2 anys, prorrogables per a dos
anys més, per ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació i per haver
acreditat que reuneix tots els requisits establerts per la licitació.
Per als dos anys, el preu és de 47.600 € més 9.996 € en concepte d’IVA, fan un total
de 57.596 €.
El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient, pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
4. Autoritzar la constitució de la garantia definitiva, per import de 2.380 €, mitjançant la
modalitat de retenció en el preu per la qual cosa es descomptarà del primer pagament
que es realitzi.
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5. Informar a l’adjudicatari 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 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. Així mateix, a la formalització del contracte o abans de
l'inici del servei, haurà de presentar la següent documentació:
a) L’acreditativa a l’afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors adscrits al
contracte.
b) L’acreditativa que el personal adscrit al contracte compleix els requisits establerts a
la clàusula cinquena apartat 5.1, paràgraf 4t, punts a) a e) del PPT i les embarcacions,
els requisits establerts a la mateixa clàusula cinquena, apartats 5.1.e) i 5.3 del PPT.
c) Certificat emès per la companyia d’assegurances o còpia i rebut de la pòlissa de
l’assegurança de responsabilitat civil, amb les garanties establertes a la clàusula
24.1.4 del PCAP.
6. Facultar l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.
7. Nomenar com a responsable del seguiment i execució del contracte a l’enginyer
municipal, de l’Àrea de Medi Ambient, el senyor Eduard Juandó Beya.
8. Comunicar a l'adjudicatari que es compensaran d'ofici, amb la primera factura que
s'expedeixi, les despeses ocasionades de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona (per import de 175,68 €) segons còpia de la liquidació que
s'adjunta al present acord.
9. Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris del contracte la documentació que
acompanya les seves proposicions, una vegada adjudicat el contracte i transcorreguts
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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
presentades a la licitació del contracte.
11. Comunicar al responsable del seguiment i l’execució del contracte de l’Àrea de
Medi Ambient i als departaments de Tresoreria, Intervenció i Premsa aquest acord per
al seu coneixement i als efectes oportuns.
12. Publicar l’adjudicació i formalització del contracte a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya i en el BOP de Girona la formalització del
contracte.
13. Ratificar aquest acord a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
14. 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.
Alternament 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.
15. Informar als licitadors exclosos de la licitació que no podran impugnar la seva
exclusió de la licitació a través d’aquest acord d’adjudicació del contracte, atès que ja
els va ser notificat l’acord d’exclusió en el seu dia.
Fonaments de dret
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Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
Acord
1. Ratificar el decret d’alcaldia número 1908/08.06.2017 per al qual s’ha resolt
adjudicar el contracte del « Servei d’abalisament integral de les zones de bany en
platges i cales de Roses per a la temporada 2017»
2. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció. Exp. núm. 2017/000533”
“
7.0.- Declarar desert el procediment de licitació del servei d'atenció psicològica
per a les dones del SIAD de Roses
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expedient de contractació del servei d’atenció psicològica per a les
dones del SIAD de Roses (Servei d’Informació i Atenció a les Dones).
Antecedents
1. Expedient número 2017/002187 de contractació del «servei d’atenció psicològica
per a les dones del SIAD de Roses (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)»,
mitjançant procediment obert amb tramitació de licitació ordinària amb un pressupost
màxim de 15.000,00 €, més 3.150,00 € corresponent al 21% d’IVA, fent un total de
18.150,00 €, i amb un termini d’execució de dos anys, prorrogable per anualitats fins a
un màxim d’un any més.
2. L’anunci de licitació fou publicat al perfil del contractant en data 15 de maig de 2017
obrint-se un termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent a la data
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de publicació de dit anunci al perfil del contractant per a la presentació de
proposicions.
3. Una vegada transcorregut el termini per a la presentació de proposicions no se n’ha
presentat cap per part de cap licitador.
4. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
5. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP)
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RLCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
estigui derogat per la LCSP.
- Llei 7/1985, de 23 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
L’article 151 del TRLCSP, que porta per títol «Classificació de les ofertes, adjudicació
del contracte i notificació de l’adjudicació», estableix al seu apartat tercer una obligació
per a l’òrgan de contractació en el sentit que l’esmentat òrgan no pot declarar deserta
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en el Plec.
Contràriament, és evident que quan l’òrgan de contractació es trobi en la situació en la
qual no s’hagi presentat cap proposició en el termini establert, no tindrà més remei que
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declarar formalment deserta la licitació, sens perjudici d’iniciar un nou procediment,
amb manteniment o modificació dels termes dels plecs.
Al cas que ens ocupa no s’ha presentat cap oferta en el termini concedit.
Així les coses, correspondrà que per l’òrgan de contractació es declari deserta la
licitació per manca de presentació de proposicions en el termini concedit. Tot això sens
perjudici de la possibilitat que el servei impulsor de la contractació decideixi
promoure’n una de nova després d’analitzar els motius que han pogut portar a la no
presentació de proposicions.
Acord
1. Declarar desert el procediment de licitació del servei d’atenció psicològica per a les
dones del SIAD de Roses (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), atès que en el
termini concedit no s’ha presentat cap proposició.
2. Notificar aquest acord al departament promotor, Àrea de Benestar Social, per al seu
coneixement.
3. Procedir a la publicació d’aquest acord al perfil del contractant.
4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2017/002187.”
“
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8.0.- Acord relatiu a ratificar el decret núm. 1892/07.06.2017 de l'adjudicació del
"Servei de transport urbà de viatgers de Roses
Identificació de l’expedient
Ratificar el decret d’alcaldia número 1892/07.06.2017 per al qual s’ha resolt aprovar
l’adjudicació del “Servei de Transport urbà de viatgers de Roses»
Antecedents de fet
1. Per decret d’alcaldia número 1892/07.06.2017, s’ha resolt el següent:
«Identificació de l’expedient
Adjudicació del contracte del «Servei de Transport urbà de viatgers de Roses»
Antecedents

1. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27 de març de 2017, va
acordar declarar la tramitació, mitjançant procediment obert amb tramitació ordinària i
subjecte a regulació harmonitzada, per a la contractació del “Servei de Transport urbà
de viatgers de Roses», amb un pressupost base de licitació de 161.603,83 €, al qual
s’hi ha d’aplicar la quantitat de 16.160,38 €, en concepte del 10% d’IVA, fent un total
de 177.764,21 € (cost anual del servei).
2. A la licitació s’ha presentat el licitador següent:
1. Estarriol Bus, SL
3. En data 15 de maig de 2017 la Mesa de Contractació Permanent va obrir, en acte
intern, el sobre número 1 (documentació administrativa) i a continuació en acte públic,
el sobre número 2 (proposta econòmica) va acordar trametre’l al tècnic responsable
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del seguiment per a la seva valoració, d’acord amb els criteris establerts en la clàusula
15a del Plec de clàusules administratives particulars.
4. La Mesa de Contractació permanent de data 22 de maig de 2017 va procedir a
donar comptes del resultat de la valoració efectuada per l’enginyer tècnic municipal de
l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics de la proposta declarada admesa, amb el
resultat següent:
SOBRE NÚMERO 2: Oferta econòmica i oferta de millora

OFERTA ECONÒMICA:
OFERTA ECONÒMICA
Preu licitació: 161.603,83 €

LICITADORS

PUNTUACIÓ OFERTA

IVA 10%: 16.160,38 €
Total: 177.764,21 €
150.419,30 €

1. Estarriol Bus, SL

ECONÒMICA
Màxim 60 punts
60

*Ofertes econòmiques amb IVA exclòs
OFERTA DE MILLORA:

LICITADOR

Proposta de millora

Proposta de millora

Proposta de millora

d’antiguitat mitja dels dos

d’adscriure al servei un

d’horaris

vehicles titulars (1ª

centre d’atenció al viatger

d’expedicions

matriculació) que es

ubicat al centre urbà de

previstes

proposen per realitzar el

Roses

servei
Màxim 20 punts
15 punts
Menys d’1 D’1 any a
any

2 anys

d’antiguita d’antiguita

De 2

Màxim 5 punts

Compromís d’adscriure al Proposta d’horaris que

anys a 4 servei un centre d’atenció al ofereixi més expedicions
anys

viatger ubicat en el casc

respecte a les previstes
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t

t

d’antiguita
t

urbà de Roses i amb el

per a cada temporada

compromís d’estar obert un en el PPT, i a la resta de
mínim de 4 dies setmanals

propostes de millora

en temporada alta i de 2

d’expedicions en forma

dies setmanals en

proporcional amb

temporada d’hivern, amb un

aquella

horari mínim de tres hores
diàries
20 punts 10 punts
1.

Estarriol

20

5 punts

15 punts

5 punts

-

15

5

-

Bus, SL
Es millora incrementant
Es proposen 2 vehicles pel

El licitador es compromet a

servei, un d’ells nou (del qual

disposar d’un centre

el número d’expedicions
diàries mínimes
establertes en el PPT.

s’adjunta factura proforma) i un d’atenció al viatger ubicat

Valoració

vehicle de reserva.

en local al carrer Madrid

Comptant els vehicles

(prop Oficina Turisme) o al

matriculats, aquests tenen com carrer Puig Rom cantonada
a data de matriculació

carrer Sant Isidre, amb

18/11/2016 (0196 JTY) i

obertura un mínim de 5 dies

5/9/2016 (3671 JSM). Els dos

a la setmana a la

vehicles tenen una antiguitat

temporada d’hivern i 6 dies

inferior a 1 any.

en temporada d’estiu.

En la línia L1E es
proposen 6 expedicions
més (total 31
expedicions diàries), en
la línia L2E 4
expedicions més (total
14 expedicions) i en la
línia L3H 3 expedicions
més (total 11
expedicions).

PUNTUACIÓ TOTAL
OFERTA ECONÒMICA OFERTA DE MILLORA
LICITADOR

PUNTUACIÓ
TOTAL

Màxim 60 punts

Màxim 40 punts
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1. Estarriol Bus, SL

60

40

100

A la vista de l’oferta presentada, la Mesa de Contractació Permanent va proposar a
l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de l’empresa Estarriol Bus, SL, amb NIF
B48500938 , pel preu anual de 150.419,30 €, més 15.041,93 € en concepte de 10%
d'IVA, que fan un total de 165.461,23 €, amb un termini d'execució de 4 anys, per ser
la més avantatjosa per als interessos de la corporació, prèvia presentació, dins del
termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment de la documentació requerida en el PCAP de reunir tots els requisits
establerts, i constitució i dipòsit a la Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
Per als quatre anys, el preu és de 601.677,72 € més 60.167,72 € en concepte d’IVA,
fan un total de 661.844,92 €.
5. Mitjançant Decret d’Alcaldia número 1693/22.05.2017 de data 22 de maig de 2017,
notificada en data 24 de maig de 2017, es va requerir a l’empresa Estarriol Bus, SL,
perquè en el termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, la documentació requerida en el Plec de clàusules
administratives particulars de reunir els requisits establerts i constitució i dipòsit a la
Tresoreria Municipal de la garantia definitiva.
6. L’empresa proposada per a l’adjudicació ha acreditat, dins de termini, que reuneix
els requisits establerts per aquesta contractació, segons resulta de les seves dades
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) i en data 2 de juny de
2017, aporta la garantia definitiva, per import de 30.083,88 €, mitjançant aval bancari
de l’entitat CaixaBank, SA amb número 9340.03.1953032-00, que queda dipositada a
la Tresoreria Municipal.
7. Informe tècnic de data 6 de juny de 2017, en què informa favorablement la
documentació presentada.
8. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
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Fonaments de dret

Primer. La legislació aplicable a aquest contracte és la següent:
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
s’oposi a allò establert en el TRLCSP i no hagi estat expressament derogat.
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
- El Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.
Ambdós tenen caràcter contractual.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques.
Segon. L’òrgan competent per a la contractació és la Junta de Govern Local, d’acord
amb les delegacions d’atribucions efectuades per l’alcaldessa a favor de la Junta de
Govern Local.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides
RESOLC
1. Declarar vàlid l'acte de licitació.
2. Aprovar en funció de la puntuació total obtinguda, la classificació de la proposició
admesa, la qual ha estat la següent:
1. Estarriol Bus, SL
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3. Adjudicar el contracte del «Servei de Transport urbà de viatgers de Roses» a favor
de l’empresa Estarriol Bus, SL, amb NIF B48500938 , pel preu anual de 150.419,30 €,
més 15.041,93 € en concepte de 10% d'IVA, que fan un total de 165.461,23 €, amb un
termini d'execució de 4 anys, prorrogable, en el cas de no estar en funcionament la
nova contractació, fins que comenci l’execució del nou contracte i , en tot cas, per un
període màxim de 4 mesos. per ser la més avantatjosa per als interessos de la
corporació, i per haver acreditat que reuneix tots els requisits establerts per a
l'adjudicació del contracte i dipositat la garantia definitiva.
Per als quatre anys, el preu és de 601.677,72 € més 60.167,72 € en concepte d’IVA,
fan un total de 661.844,92 €.
El contracte es regirà pel Plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de
prescripcions tècniques que consten a l’expedient, pel Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic (TRLCSP), pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
amb les particularitats de la normativa reguladora de l’administració local, i per les
altres normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa.
4. L’adjudicatari, un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils, des de la tramesa
de la notificació de l'adjudicació del contracte als licitadors, serà requerit perquè dins
dels 5 dies naturals següents a la finalització d'aquell termini, es personi a l'Ajuntament
el representant legal de l’empresa adjudicatària als efectes de formalitzar el contracte.
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. Així mateix, a la formalització del
contracte o abans de l'inici del servei, haurà de presentar la següent documentació:


La vigència de les pòlisses d’assegurances de responsabilitat civil i obligatòria
dels vehicles durant tot el termini d’execució del contracte, que cobreixi la
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durada del contracte i les possibles pròrrogues, per un import mínim de
600.000,00 € amb una franquícia màxima per sinistre de 5.000,00 €.


Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la
seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de
l'execució del contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar
prèviament a l’Ajuntament qualsevol substitució o modificació d'aquelles
persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.



L’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i materials oferts
per l’adjudicatari.

5. Facultar l’alcaldessa presidenta perquè, en representació de l’Ajuntament de Roses,
formalitzi el contracte amb l’adjudicatari en document administratiu.
6. Nomenar com a responsable del seguiment i execució del contracte a l’enginyer
tècnic municipal, de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Públics, el senyor Xavier Falcó
Fernández.
7. Comunicar a l'adjudicatari que es compensaran d'ofici, amb la primera factura que
s'expedeixi, les despeses ocasionades de les publicacions en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona (per import de 99,60 €) i en el Butlletí Oficial de l’Estat (per import
de 581,97 €), que fan un total de 681,57 € segons còpia de les liquidacions que
s'adjunta al present acord.
8. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
9. Comunicar al responsable del seguiment i l’execució del contracte de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Públics i als departaments de Tresoreria, Intervenció i
Premsa aquest acord per al seu coneixement i als efectes oportuns.
10. Publicar l’adjudicació i formalització del contracte a la Plataforma de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya i atès l’import del valor estimat, al Registre
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Públic de Contractes per a la seva comunicació a la Sindicatura de Comptes, i també
la formalització del contracte en el BOP de Girona , BOE i DOUE.
11. Ratificar el present Decret a la propera Junta de Govern Local que se celebri.
12. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa i al tractar-se d’un acord d’adjudicació de contracte subjecte a regulació
harmonitzada, es podran interposar els recursos següents:
El recurs especial en matèria de contractació potestatiu, prèviament o alternativament
a la interposició del recurs contenciós administratiu. De conformitat amb el que
estableix l’article 44 del TRLCSP, la interposició del recurs especial en matèria de
contractació requerirà anunci previ, mitjançant escrit presentat davant aquest òrgan de
contractació. El termini per presentar aquest anunci previ, així com per interposar el
recurs especial en matèria de contractació pública, serà de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la data fefaent de la publicació de l’acte impugnat en el Perfil de
contractant. Un cop anunciada prèviament a l’òrgan de contractació la intenció
d’interposar el recurs especial, la presentació de l’escrit d’interposició del recurs haurà
de fer-se en el registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, amb seu a
Barcelona, o en el de l’òrgan de contractació. Contra la resolució del recurs especial
en matèria de contractació només procedirà la interposició del recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de
la notificació de la resolució
Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de la Província de Girona , en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació.»
Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril.
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Resolució
1. Ratificar el decret d’alcaldia número 1892/07.06.2017 per al qual s’ha resolt per al
qual s’ha resolt aprovar l’adjudicació del “Servei de Transport urbà de viatgers de
Roses»
2. Comunicar aquest acord al responsable del seguiment i l’execució del contracte i al
Departament d’Intervenció. Exp. núm. 2017/001903”
“
9.0.- Declarar desert el procediment de licitació de subministrament,en modalitat
d'arrendament, amb opció de compra, d'un etilòmetre evidencial complet per al
servei de la Policia Local
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expedient de contractació del «subministrament, en modalitat
d’arrendament, amb opció de compra, d’un etilòmetre evidencial complet per al servei
de la Policia Local».
Antecedents

1. Expedient número 2017/001838 de contractació del «subministrament, en modalitat
d’arrendament, amb opció de compra, d’un etilòmetre evidencial complet per al servei
de la Policia Local», mitjançant procediment obert amb tramitació de licitació ordinària
amb un pressupost màxim de 10.743,80 €, més 2.256,20 € corresponent al 21% d’IVA,
fent un total de 13.000,00 €, i amb un termini d’execució de 48 mesos.
2. L’anunci de licitació fou publicat al perfil del contractant en data 15 de maig de 2017
obrint-se un termini de quinze dies naturals comptats a partir del dia següent a la data
de publicació de dit anunci al perfil del contractant per a la presentació de
proposicions.
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3. Una vegada transcorregut el termini per a la presentació de proposicions no se n’ha
presentat cap per part de cap licitador.
4. Consta la pre-proposta del regidor de l’Àrea en els mateixos termes d’aquesta
proposta.
5. S’ha emès un informe jurídic i d’Intervenció.
Fonaments de dret
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (TRLCSP)
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RLCSP)
- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no
estigui derogat per la LCSP.
- Llei 7/1985, de 23 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL)
L’article 151 del TRLCSP, que porta per títol «Classificació de les ofertes, adjudicació
del contracte i notificació de l’adjudicació», estableix al seu apartat tercer una obligació
per a l’òrgan de contractació en el sentit que l’esmentat òrgan no pot declarar deserta
una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en el Plec.
Contràriament, és evident que quan l’òrgan de contractació es trobi en la situació en la
qual no s’hagi presentat cap proposició en el termini establert, no tindrà més remei que
declarar formalment deserta la licitació, sens perjudici d’iniciar un nou procediment,
amb manteniment o modificació dels termes dels plecs.
Al cas que ens ocupa no s’ha presentat cap oferta en el termini concedit.
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Així les coses, correspondrà que per l’òrgan de contractació es declari deserta la
licitació per manca de presentació de proposicions en el termini concedit. Tot això sens
perjudici de la possibilitat que el servei impulsor de la contractació decideixi
promoure’n una de nova després d’analitzar els motius que han pogut portar a la no
presentació de proposicions.
Acord

1. Declarar desert el procediment de licitació de «subministrament, en modalitat
d’arrendament, amb opció de compra, d’un etilòmetre evidencial complet per al servei
de la Policia Local», atès que en el termini concedit no s’ha presentat cap proposició.
2. Notificar aquest acord al departament promotor, Àrea de Seguretat Ciutadana, per al
seu coneixement.
3. Procedir a la publicació d’aquest acord al perfil del contractant.
4. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en
el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent
al de la seva notificació.
No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri
oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2017/001838.”

ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT
“
10.0.- Sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca del carrer del Cap de
Llevant, 3-11, per constituir sis finques independents.
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Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència de parcel·lació de la finca del carrer del Cap de Llevant, 3-11,
per constituir sis finques independents.
Antecedents
1. En data 31 de maig de 2017, RE 10684/17, Manel Donat Giró sol·licita llicència de
parcel·lació de la finca del carrer del Cap de Llevant, 3-11, per constituir sis noves
finques independents, d'acord amb la documentació tècnica redactada pel mateix
interessat el maig del 2017.
2. Amb data 5 de juny de 2017 el responsable de sistemes d’informació geogràfica
municipal informa favorablement al respecte.
3. Amb data 7 i 8 de juny de 2017 l'arquitecte 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 núm. 236, de 02.10.2015).
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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 Manel Donat Giró llicència de parcel·lació de la finca del carrer del Cap
de Llevant, 3-11 (referència cadastral 2492301), per constituir sis noves finques
independents, d'acord amb la documentació tècnica redactada pel mateix interessat el
maig del 2017; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers:
Finca inicial:
- C/ Cap de Llevant, 3-11 -

Superfície: 3.348,00 m2

Finques resultants:
- C/ Cap de Llevant, 3 -

Superfície: 556,70 m2

- C/ Cap de Llevant, 5 -

Superfície: 558,10 m2

- C/ Cap de Llevant, 7 -

Superfície: 557,60 m2

- C/ Cap de Llevant, 9 -

Superfície: 557,50 m2

- C/ Cap de Llevant, 11 -

Superfície: 557,50 m2

- C/ Cap de Llevant, 11B -

Superfície: 560,60 m2

2. Comunicar a l’interessat 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.
4. Notificar-ho a l’interessat.
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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.
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.”

“
11.0.- Petició de llicència d'obres per instal·lar un tendal al local del carrer de
Sant Sebastià, 22, baix
Identificació de l’expedient
Petició de llicència d'obres per instal·lar un tendal al local del carrer de Sant Sebastià,
22, baix.
Antecedents

1. En data 30 de maig de 2017, RE 10546/17, Ruth Puyo Maillo sol·licita llicència
d'obres per instal·lar un tendal al local del carrer de Sant Sebastià, 22, baix (referència
cadastral 4790207).
2. Amb data 2 i 9 de juny de 2017 l’enginyer municipal i l’arquitecte tècnic municipal,
respectivament, informen favorablement les obres descrites, amb una sèrie de
condicions.
3. Amb data 9 de juny de 2017 els serveis jurídics municipals emeten un informe
favorable al respecte.
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Fonaments de dret
Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Quart. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE 236, de 02.10.2015).
Cinquè. L'òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord
1. Concedir a Ruth Puyo Maillo llicència d'obres per instal·lar un tendal al local del
carrer de Sant Sebastià, 22, baix (referència cadastral 4790207); 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 tendal haurà de ser retràctil amb forma rectangular i es projectarà un metre, com
a màxim. Només es podrà subjectar en façana i el seu vol haurà de deixar una alçada
de pas lliure mínima de 2,2 m. Serà de material tèxtil, llis i d’un color clar.
b) Durant el període de l’1 de juliol al 31 d’agost: resta prohibida la utilització de
qualsevol maquinària recollida en el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, utilitzada
a l’aire lliure, relacionada amb l’edificació d’obra major, a excepció de les declarades
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exemptes de la suspensió d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora del soroll i
les vibracions.
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.: 2017/005127”
“
12.0.- Sol·licitud de llicència de segregació de part del local del carrer Tirso de
Molina, 13-19, baix 1a, per constituir una entitat independent (C7).
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència de segregació de part del local del carrer Tirso de Molina, 13-19,
baix 1a, per constituir una entitat independent (C7).
Antecedents

1. En data 18 de maig de 2017, RE 9844/17, Parsiger SA, representada per Jordi Siñol
Mateos, sol·licita llicència de segregació d'una part del local del carrer Tirso de Molina,
13-19, baix 1a, d'acord amb la documentació tècnica redactada per l'arquitecte Jordi
Masanella Molas el maig del 2017, i llicència de canvi d'ús de local comercial a
garatge.
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2. Amb data 31 de maig de 2017, RS 5736/17, i a la vista de l'informe de l'arquitecte
municipal, la corporació adreça un escrit a l'interessat perquè aporti la documentació
complementària que seguidament es detalla per continuar amb la tramitació de
l'expedient:
a) Documentació esmenada, atès que a la documentació aportada (certificat i plànols
de l'arquitecte i proforma notarial de segregació) s'esmenta que es tracta d'un local del
qual se'n segrega una part per destinar-lo també a local comercial. No es fa referència
a l'ús de garatge del qual en sol·liciteu llicència.
b) Aclariment sobre si el canvi d'ús de local a garatge sol·licitat és per a tot el local o
únicament de la part que es pretén segregar.
3. En data 2 de juny de 2017, RE 10808/17, l'interessat aporta documentació tècnica
esmenada i comunica que el canvi d'ús de local comercial a garatge és únicament per
la part que se segrega.
4. Amb data 7 i 9 de juny de 2017 l'arquitecte 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 núm. 236, de 02.10.2015).
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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 Parsiger SA, representada per Jordi Siñol Mateos, llicència de
segregació de part del local del carrer Tirso de Molina, 13-19, baix, 1ª (referència
cadastral 4896003), de 221,20 m2, per constituir una entitat independent (C7), de
49,25 m2, d'acord amb la documentació tècnica redactada per l'arquitecte Jordi
Masanella Molas el maig del 2017, aportada amb RE 10808/02.06.17; salvat el dret de
propietat i sense perjudici de tercers.
2. Tenir per formalitzada la comunicació prèvia formulada per Parsiger SA,
representada per Jordi Siñol Mateos (RE 10808/02.06.17), relativa al canvi d'ús de
local comercial a garatge de l'entitat C7, de 49,25 m2, segregada del local comercial
existent a la finca del carrer Tirso de Molina, 13-19, baix 1ª, en el punt 1 del present
acord.
3. Comunicar a l’interessat 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.
4. Comunicar-ho al departament de Gestió Tributària.
5. Notificar-ho a l'interessat.
6. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
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Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/004746.”
“
13.0.- Sol·licitud de llicència d'obres per reformar i ampliar l'habitatge, i per
construir una piscina, a la finca del carrer d'Andalusia, 37.
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de llicència d'obres per reformar i ampliar l'habitatge, i per construir una
piscina, a la finca del carrer d'Andalusia, 37.
Antecedents
1. En data 27 d'abril de 2017, RE 8359/17, Miodrag Pasko sol·licita llicència d'obres
per reformar i ampliar l'habitatge, i per construir una piscina, a la finca del carrer
d'Andalusia, 37 (referència cadastral 4721301), d'acord amb el projecte bàsic redactat
per l'arquitecta Marina Goday Cibeira l'abril del 2017, sense visar.
2. Amb data 2 de maig de 2017 el responsable de sistemes d’informació geogràfica
municipal informa al respecte.
3. Amb data 9 de juny de 2017 l'arquitecte tècnic municipal i els serveis jurídics de
l'àrea d'Urbanisme informen favorablement aquesta petició.
Fonaments de dret
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Primer. Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Roses.
Segon. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer (DOGC núm. 6077, de 29.02.2012).
Tercer. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Quart. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).
Cinquè. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d'obres és la Junta
de Govern Local per delegació de l'alcaldessa presidenta (Decret d'Alcaldia
1776/17.06.2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 128, de
06.07.2015).
Acord

1. Concedir a Miodrag Pasko llicència d'obres per reformar i ampliar l'habitatge, i per
construir una piscina, a la finca del carrer d'Andalusia, 37 (referència cadastral
4721301), d'acord amb el projecte bàsic redactat per l'arquitecta Marina Goday Cibeira
l'abril del 2017; salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2. L’interessat queda exempt de l’obligació de declarar davant el cadastre immobiliari
aquesta alteració, en tant que, d’acord amb l’article 30.1 del RDL 417/2006, de 7
d’abril, que aprova el Reglament de la Llei del Cadastre Immobiliari, serà objecte de
comunicació per part de l’Ajuntament de Roses.
3. Notificar-ho a l'interessat amb les següents condicions:
- Condicions prèvies a l’inici de les obres: L’interessat ha d’aportar la següent
documentació:
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a) Justificant de pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
en base al pressupost de les obres.
Atès l’article 8 de l’Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’esmentat impost, el termini
per fer l’ingrés de l’ICIO conclou deu dies després de la notificació de la concessió de
la llicència.
Per efectuar el pagament, l’interessat rebrà, amb la notificació de l’acord de la
concessió de la llicència, la carta de pagament corresponent.
b) Projecte executiu visat que inclogui la documentació mínima requerida en el Codi
tècnic de l’edificació, i una declaració responsable subscrita per la direcció facultativa
de les obres conforme el projecte executiu s'adequa al projecte bàsic autoritzat i les
condicions imposades.
c) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte.
d) Full d’assumeix de la direcció facultativa de l’obra de l’arquitecte tècnic.
e) Declaració responsable conforme disposa del contracte d’acceptació d’enderrocs i
residus de la construcció, o bé aportar-lo.
f) Dades del contractista.
- Condicions particulars:
a) Durant el període de l’1 de juliol al 31 d’agost resta prohibida la utilització de
qualsevol maquinària recollida en el Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, utilitzada
a l’aire lliure, relacionada amb l’edificació d’obra major, a excepció de les declarades
exemptes de la suspensió d’acord amb l’Ordenança municipal reguladora del soroll i
les vibracions.
- I les condicions generals que s’adjunten a la notificació de l’acord de concessió de la
llicència (aprovades per la Comissió de Govern, en sessió ordinària de data 14 de
maig de 2001, i modificades en sessions ordinàries de dates 6 d’agost de 2001 i 18 de
maig de 2009).
4. Contra aquest acte administratiu que és immediatament executiu i posa fi a la via
administrativa:
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Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.
Exp.: 2017/003970.”
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
“
14.0.- L'Associació d'Avis de Roses sol·licita una subvenció per activitats per a
l'any 2017
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de subvenció de l’Associació d’Avis de Roses per a la realització de les
activitats culturals i recreatives del casal d’avis per a l’any 2017.
Antecedents
1. En data 13 de març de 2017 (RE: E2017004863), l’Associació d’Avis de Roses,
sol·licita una subvenció de 6.300,00 €, en concepte de realització de les
activitats culturals i recreatives del Casal d’Avis de Roses per a l’any 2017.
Adjunta a la sol·licitud memòria de l’activitat amb un pressupost de despeses i
d’ingressos previstos de per un import de 20.500,00 €.
2. Si bé a la sol·licitud de subvenció no es sol·licita un pagament anticipat, des de
la Regidoria de Benestar Social se’n proposa l’atorgament del 50% per tal que
es pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de
l’any. Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de
la subvenció.
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3. 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.
4. El Pla estratègic inclòs a les bases reguladores, preveu la següent subvenció
nominativa:

Objectiu estratègic

Reduir desigualtats socials

Beneficiari

Associació d’Avis de Roses

Import màxim

6.300,00 €

Aplicació pressupostària

17 61 2313 4850800

5. Amb data 5 de maig de 2017, el tècnic de l’àrea de Benestar Social ha emès un
informe favorable al respecte, d’acord amb la memòria de l’activitat aportada i
el pressupost de despesa que s’accepta d’un import de 20.500,00 €.
6. A l’expedient consta el Certificat de l’Agència Tributària de data 16 de març de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
7. A l’expedient consta el Certificat de la Seguretat Social de data 13 de març de
2016. conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions amb aquest
organisme.
8. La Tècnica d’administració general informa favorablement la proposta de
conveni obrant a l’expedient.
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).
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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 d’Avis de Roses, amb NIF núm. G17133653, una
subvenció en concepte de realització de les activitats culturals i recreatives del
Casal d’Avis de Roses per a l’any 2017, per un import de 6.300,00 €, que
representa un 30,73% del total del pressupost de l’activitat, d’acord amb un
pressupost de despesa acceptat de 20.500,00 € que s’ajunta a la notificació del
present acord.
2. Aprovar el conveni que consta a l’expedient pel qual es regirà la subvenc ió
concedida
3. Autoritzar la despesa de 6.300,00 € dels quals 3.150,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17 61 2313 4850800, i els 3.150,00 € restants amb
càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici
següent.
4. Concedir al beneficiari de la subvenció, un pagament a compte d’un import de
3.150,00 € corresponent al 50 % de la subvenció concedida per tal que es
pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de l’any.
Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de la
subvenció.
5. 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.
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6. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
7. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
8. 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”
“
15.0.- La Fundació Roses contra el Càncer sol·licita una subvenció per a l'any
2017
Identificació de l’expedient
Sol·licitud de subvenció de la Fundació Roses contra el càncer per a la realització dels
projectes i activitats socials per a l’any 2017
Antecedents

1. En data 16 de març de 2017 (RE: E2017005286), la Fundació Roses contra el
càncer sol·licita una subvenció de 11.000,00 €, en concepte de realització dels
projectes i activitats socials per a l’any 2017.
Adjunta a la sol·licitud memòria de l’activitat amb un pressupost de despeses i
d’ingressos previstos de per un import de 25.070,48€.
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2. Si bé a la sol·licitud de subvenció no es sol·licita un pagament anticipat, des de
la Regidoria de Benestar Social se’n proposa l’atorgament del 50% per tal que
es pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de
l’any. Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de
la subvenció.
3. 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.
4. El Pla estratègic inclòs a les bases reguladores, preveu la següent subvenc ió
nominativa:

Objectiu estratègic

Reduir desigualtats socials

Beneficiari

Fundació Roses contra el càncer

Import màxim

11.000,00€

Aplicació

17 61 2313 4850000

pressupostària

5. Amb data 8 de maig de 2017, el tècnic de l’àrea de Benestar Social ha emès un
informe favorable al respecte, d’acord amb la memòria de l’activitat aportada i
el pressupost de despesa que s’accepta d’un import de 25.070,48 €.
6. A l’expedient consta el Certificat de l’Agència Tributària de data 16 de març de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
7. A l’expedient consta el Certificat de la Seguretat Social de data 8 de març de
2017. conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions amb aquest
organisme.
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8. La Tècnica d’administració general informa favorablement la proposta de
conveni obrant a l’expedient.
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.
Proposta de resolució

Acord

1. Concedir a Fundació Roses contra el càncer, amb NIF núm. G17569443, una
subvenció en concepte de realització dels projectes i activitats socials per a
l’any 2017, per un import de 11.000,00 €, que representa un 43,88% del total
del pressupost de l’activitat, d’acord amb un pressupost de despesa acceptat
de 25.070,48 € que s’adjunta a la notificació del present acord.
2. Aprovar el conveni que consta a l’expedient pel qual es regirà la subvenció
concedida.
3. Autoritzar la despesa de 11.000,00 € dels quals 5.500,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17 61 2313 4850000, i els 5.500,00 € restants amb
càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici
següent.
4. Concedir al beneficiari de la subvenció, un pagament a compte d’un import de
5.500,00 € corresponent al 50 % de la subvenció concedida per tal que es
pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de l’any.
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Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de la
subvenció.
5. 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.
6. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
7. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
8. 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”
“
16.0.- La Creu Roja de Roses sol·licitua una subvenció per a l'any 2017
Identificació de l’expedient

Sol·licitud de subvenció de la Creu Roja a Roses per a la realització de projectes de
l’entitat per a l’any 2017.
Antecedents
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1. En data 30 de març de 2017 (RE: E2017006293), l’entitat Creu Roja de Roses ,
sol·licita una subvenció de 7.000,00€, en concepte de realització del projecte
“Ajuda a domicili complementària a la Gent Gran” per a l’any 2017.
Adjunta a la sol·licitud memòria de l’activitat amb un pressupost de despeses i
d’ingressos previstos de per un import de 18.089,72€.
2. Si bé a la sol·licitud de subvenció no es sol·licita un pagament anticipat, des de
la Regidoria de Benestar Social se’n proposa l’atorgament del 50% per tal que
es pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de
l’any. Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de
la subvenció.
3. 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.
4. El Pla estratègic inclòs a les bases reguladores, preveu la següent subvenció
nominativa:
Objectiu estratègic

Reduir desigualtats socials

Beneficiari

Creu Roja de Roses

Import màxim

7.000,00 €

Aplicació pressupostària

17 61 2313 4850100

5. Amb data 8 de maig de 2017, el tècnic de l’àrea de Benestar Social ha emès un
informe favorable al respecte, d’acord amb la memòria de l’activitat aportada i
el pressupost de despesa que s’accepta d’un import de 18.089,72 €.
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6. A l’expedient consta el Certificat de l’Agència Tributària de data 16 de març de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
7. A l’expedient consta el Certificat de la Seguretat Social de data 2 de gener de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions amb aquest
organisme.
8. La Tècnica d’administració general informa favorablement la proposta de
conveni obrant a l’expedient.
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 la Creu Roja de Roses amb NIF núm. Q2866001G, una subvenció per
a la realització del projecte “Ajuda a domicili complementària a la Gent Gran” per a
l’any 2017, per un import de 7.000,00 €, que representa un 38,70% del total del
pressupost de l’activitat, d’acord amb un pressupost de despesa acceptat de
18.089,72 € que s’ajunta a la notificació del present acord.
2. Aprovar el conveni que consta a l’expedient pel qual es regirà la subvenció
concedida
3. Autoritzar la despesa de 7.000,00 € dels quals 3.500,00 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17 61 2313 4850100, i els 3.500,00 € restants amb càrrec a
l’aplicació pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici següent
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4. Concedir al beneficiari de la subvenció, un pagament a compte d’un import de
3.500,00 € corresponent al 50 % de la subvenció concedida per tal que es pugui
complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de l’any. Amb
l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de la subvenció.
5. 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.
6. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
7. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
8. 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”
“
17.0.- L'Associació de Jubilats del Casal del Pescador sol·licita una subvenció
per a activitats per a l'any 2017
Identificació de l’expedient
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Sol·licitud de subvenció de l’Associació de Jubilats Casal del Pescador per a la
realització de les activitats culturals i recreatives del casal d’avis per a l’any 2017.
Antecedents
1. En data 29 de març de 2017 (RE:E2017006188), l’Associació de Jubilats Casal
del Pescador sol·licita una subvenció de 6.300,00€ , en concepte de realització
de les activitats culturals i recreatives del Casal del Pescador de Roses per a
l’any 2017.
Adjunta a la sol·licitud memòria de l’activitat amb un pressupost de despeses i
d’ingressos previstos de per un import de 13.400,00€.
2. Si bé a la sol·licitud de subvenció no es sol·licita un pagament anticipat, des de
la Regidoria de Benestar Social se’n proposa l’atorgament del 50% per tal que
es pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de
l’any. Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de
la subvenció.
3. 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.
4. El Pla estratègic inclòs a les bases reguladores, preveu la següent subvenció
nominativa:

Objectiu estratègic

Reduir desigualtats socials

Beneficiari

Associació Jubilats del Mar

Import màxim

6.300,00€

Aplicació pressupostària 17 61 2313 4850700
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5. Amb data 5 de maig de 2017, el tècnic de l’àrea de Benestar Social ha emès un
informe favorable al respecte, d’acord amb la memòria de l’activitat aportada i
el pressupost de despesa que s’accepta d’un import de 13.400,00 €.
6. A l’expedient consta el Certificat de l’Agència Tributària de data 16 de març de
2017 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries.
7. A l’expedient consta el Certificat de la Seguretat Social de data 12 de
desembre de 2016 conforme el beneficiari està al corrent de les obligacions
amb aquest organisme.
8. La Tècnica d’administració general informa favorablement la proposta de
conveni obrant a l’expedient.
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.
Proposta de resolució

Acord
1. Concedir a l’Associació de Jubilats Casal del Pescador, amb NIF núm.
G17166745, una subvenció en concepte de realització de les activitats culturals
i recreatives del casal

per a l’any 2017, per un import de 6.300,00 €, que

representa un 47,01% del total del pressupost de l’activitat, d’acord amb un
pressupost de despesa acceptat de 13.400,00 € que s’adjunta a la notificació
del present acord.
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2. Aprovar el conveni que consta a l’expedient pel qual es regirà la subvenció
concedida
3. Autoritzar la despesa de 6.300,00 € dels quals 3.150,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 17 61 2313 4850700, i els 3.150,00 € restants amb
càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent al pressupost de l’exercici
següent.
4. Concedir al beneficiari de la subvenció, un pagament a compte d’un import de
3.150,00 € corresponent al 50 % de la subvenció concedida per tal que es
pugui complir amb totes les activitats que desenvolupa l’entitat al llarg de l’any.
Amb l’avançament es garanteix el compliment de la finalitat i objectius de la
subvenció.
5. 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.
6. Notificar l'adopció del present acord a l'interessat.
7. Comunicar-ho al departament d'Intervenció, perquè en tinguin coneixement i
produeixi els efectes que calguin.
8. 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.
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No obstant es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que
consideri oportú, en defensa dels seus interessos. Exp. núm. 2017/003172”
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
“
18.0.- Revocació parcial de la subvenció concedida a ACOR exercici 2016
Identificació de l'expedient:
Revocació parcial de la subvenció concedida a l’entitat Associació de comerciants de
Roses per a activitats per dinamitzar el comerç local durant l’any 2016
Antecedents
1,-Amb data 4 de maig de 2017 es va acordar l’inici de l’expedient de revocació parcial
de la subvenció concedida a l'Associació de comerciants de Roses, amb CIF:
G17683640, per un import de setze mil dos-cents euros (16.200€), per a la realització
d’ accions de dinamització econòmica i turística, per manca de justificació del total del
pressupost de l’activitat que va motivar la subvenció; atorgant al beneficiari de la
subvenció un termini un termini de 10 dies perquè al·legui el que estimi convenient.
2,-No consta que en el termini atorgat, el beneficiari hagi presentat cap al.legació.
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 2016, publicades al BOP de Girona, núm. 12, de 20 de gener de 216.
Acord
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1.-Revocar parcialment, per import de 219,18€, la subvenció concedida a l'Associació
de comerciants de Roses, amb CIF: G17683640, descrita als antecedents per manca
de justificació sobre el pressupost total de l’activitat subvencionada, i declarar la
pèrdua del dret de cobrament d’aquesta.
2.-Notificar aquest acord al beneficiari.
3.-Comunicar-ho al departament d’Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns.
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”
ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA - PUNT INFORMATIU
“
19.0.- Donar comptes - Punt Informatiu de Subvencions
Identificació de l’expedient

Relació de diversa informació rebuda d'altres organismes sobre subvencions
sol.licitades i de la qual es dóna compte a la Junta de Govern Local.
Antecedents

Sol.licituds de concurrència a diverses convocatòries de subvencions des de diferents
àrees de l'Ajuntament.

Exp.: 2017/005582

Fonaments de dret

Primer. Art. 9 del Reglament Orgànic Municipal (BOP de Girona número 242, de 20 de
desembre de 2004).
Resolució

DONAR

COMPTE

de diversa informació rebuda d'altres organismes sobre

subvencions sol.licitades, que es detalla a continuació:
Subvencions atorgades a l'Ajuntament
REGISTRE
D’ENTRADA

ENTITAT

9799/18-05Diputació
2017
Girona
(Rebut
a
Tresoreria
07/06/2017)

IMPORT
de 3.000,00 €

ACTIVITAT

ÀREA
TRAMITA
SUBVENCIÓ
Subvenció
Àrea
de
XSLPE, 2017 Promoció
(curs francès Econòmica/
i/o
anglès Carme Delclòs
inicial
d'atenció
al
públic)

”
No havent-hi més assumptes a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió a les 10:42 hores,
de la qual cosa en dono fe.
(Document signat electrònicament.)

