
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE 

SETEMBRE DE 2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000017  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 10 de setembre de 2019 

Hora d’inici:  09:00 h 

Hora de fi: 10:00 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

Cap  

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia: 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA DEL MES 

DE JULIOL 

4.- SERVEI DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS A LES INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 

DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PER UNA CORRECTA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA 

LEGIONEL·LA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

5.- ADEQUACIÓ FINQUES PER ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019. ADJUDICACIÓ 

6.- CONTRACTACIÓ ESPECTACLE DE FOCS D'ARTIFICI PER LA FESTA MAJOR 

7.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ LA PRINCIPAL DE PORQUERES 

8.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTROL D'AUS ANUAL. ADJUDICACIÓ 

9.- SERVEI DE PROGRAMACIÓ D'UNA NOVA PÀGINA WEB DE L'AJUNTAMENT. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST 

10.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL SERVEI DE CÀTERING PER LA 

JORNADA INFORMATIVA DEL POSTGRAU I DEL CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN 

INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA. 

11.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER LA DIFUSIÓ DE NOTES DE PREMSA I LA 

PUBLICITAT DE CAMPANYES AL PORTAL GIRONANOTÍCIES.COM 

12.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE SETENA EDICIÓ DE LA FIRA FIPORC 



 

 

 

 

 
 

13.- RECONEIXEMENT D’ÚS DE L'ESPAI JOVE A LA FUNDACIÓN ESPLAI PER DUR A 

TERME EL CURS DE FORMACIÓ EN HABILITATS I COMPETÈNCIES TECNOLOGIQUES 

PHP. 

14.- SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ 

ECONÒMICA 2020-2023 

15.- URGENTS: 

15.1- AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR PER REALITZAR UNA 

ACTIVITAT DE TORRAT D'ATMETLLES I ENVASAMENT DE LLAMINADURES 

16.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 

data 23 de juliol de 2019. 

 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/15 que s’adjunta al present 

com annex, d’import DOS-CENTS SEIXANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS I 

SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (260.328,62€).  

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 7/2019 per import de CENT QUINZE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS I 

SEIXANTA-SET CÈNTIMS (115.176,67€), corresponent al període comprés entre el dia 

1 i el 31 de juliol de 2019, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2019DECR000658 de data 22 d’agost de 2019, la qual s’annexa. 

 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA 

DEL MES DE JULIOL 

 

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent 

documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals 

que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en 

el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau. 

 



 

 

 

 

 
 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del 

Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de 

JULIOL, en període voluntari i executiu, per un import total de 168.627,65€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions 

efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 103,19€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de JULIOL tramès pel 

mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes 

tributaris i imports que seguidament s’indiquen. 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2019 DESCOMPTE PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-130,00 

2019 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 258,48 

2019 IAE 617.612,03 

2019 IBI URBANA 830,52 

2019 ICIO 78,89 

2019 IVTM 595,11 

2019 MULTES/SANCIONS 520,00 

TOTAL CÀRRECS 619.765,03€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de JULIOL tramès pel 

mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes 

tributaris i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa 

dels comptes municipals. 

 

 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2017 IIVTNU 57,19 

2019 ESCOMBRARIES 127,18 

TOTAL BAIXES 184,37€ 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

4.0.- SERVEI DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS A LES INSTAL·LACIONS 

TÈCNIQUES DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL PER UNA CORRECTA 

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

A conseqüència de la presència de legionel·la en les instal·lacions dels vestidors a 

l'estiu de 2018, el dia 1 d’abril proppassat els tècnics del CECAM, empresa  proveïdora 

de DIPSALUT, van realitzar la visita d’assessorament a l'equipament per a valorar les 

reformes estructurals a realitzar per a la prevenció i el control de la legionel·la de les 

instal·lacions d'alt risc de transmissió de la legionel·losi, per tal de que aquestes es 

portin a terme d'acord amb els criteris que s'especifiquen a la normativa d'aplicació 

per a la prevenció i el control de la legionel·la, i altra normativa d'obligat compliment. 

 

D’acord amb les orientacions tècniques especificades en l’informe elaborat pel CECAM, 

es va demanar pressupost a diferents empreses per a la realització dels treballs de 

reforma estructurals de les instal·lacions tècniques dels vestidors del camp de futbol, 

amb el següent resultat: 

  

Empresa Registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

CLIFEL, SA E2019004493 5.624,40.-€ 

GINSTALNOU, SL E2019004494 5.427,00.-€ 

REPARACIONS JOMA, SL S’ha sol·licitat 

pressupost però no s’ha 

rebut cap oferta  

 

--- 

 

Vist l’informe emès el dia 4 de setembre de 2019 per l’enginyer tècnic municipal, el 

qual conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l’adjudicació del 

contacte de reforma estructural de les instal·lacions d’alt risc de legionel·la del CAMP 

DE FUTBOL MUNICIPAL a favor de l’empresa GISTALNOU, SL, ja que aquesta presenta 

l’oferta econòmica més avantatjosa tenint en compte els preus de mercat”. 

 

Vist que es va sol·licitar una subvenció a Dipsalut pel finançament, assessorament i 

suport tècnic a polítiques de protecció de la salut (SAT 2019/23), al qual ha estat 

concedida en data 26 d’agost de 2019, per dur a terme les reforma estructural del 

Camp de futbol, subvencionat el 80% de les despeses per realitzar les reformes. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel regidor Sr. Gerard 

Fabrellas, regidor responsable de l’àrea d’Esports d’aquest Ajuntament. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DEC000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per GISTALNOU, SL, amb domicili a 

Girona-17005, al carrer Can Pau Birol, 15, i amb CIF B-55168777, per a la realització 

de la reforma estructural del camp de futbol municipal, per a la correcta prevenció i 

control de la legionel·la, i d’acord amb el pressupost número P-19062-1 per import de 



 

 

 

 

 
 

6.566,67.-€ (IVA inclòs). 

 

SEGON.- Disposar que les actuacions de reforma acceptades en el punt primer 

hauran d’estar finalitzades abans del dia 20 d’octubre de 2019. 

 

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 1522.21300. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

5.0.- ADEQUACIÓ FINQUES PER ELS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2019. 

ADJUDICACIÓ 

 

És necessitat d’aquest Ajuntament adequar dues finques per poder-ne disposar per 

dur a terme els actes que es faran durant la Festa Major. 

 

Les finques a adequar són:  

 

-Finca 1: Finca ubicada en el polígon industrial, davant la benzinera TAMOIL.  

Superfície aproximada a adequar: 10.350m2. 

En aquesta finca s’ha de desbrossar la vegetació de la parcel·la, tapar els forats de 

roderes amb el mateix tot-ú de la parcel·la i compactat tota la parcel·la.  

 

-Finca 2: Finca ubicada al costat del pavelló municipal. Superfície aproximada a 

adequar: 5.870m2. 

En aquesta finca s’haurà de planejar amb una pala i compactar.  

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a tres empreses per tal que valorin 

l’execució dels treballs amb el següent resultat:  

 

EMPRESA R/E I DATA IMPORT (IVA exclòs) 

XAVIER ALSINA, SA R/E 4502 de 03/09/19 3.368,50.-€ 

GERMANS CAÑET XIRGU, 

SL 

R/E 4491 de 03/09/19 4.127,60.-€ 

ALBERT TULSÀ, SL R/E 4492 de 03/09/19 1.590,00.-€ 

 

Els treballs hauran d’estar finalitzats el dia 19 de setembre.  

 

Vist la proposta de despesa de contracte menor emes per la Sra. Montserrat Roura 

alcaldessa d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del contracte a satisfer, 

així com sobre l’adjudicatari del mateix.  



 

 

 

 

 
 

 

L’adopció d’aquest acord es competència de la Junta de Govern Local en virtut de les 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de Juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.  

 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil ALBERT 

TULSÀ, SL , amb NIF B17402249 i domicili a l’Av. Mas pins, 49-51 de 17457-Riudellots 

de la Selva, per l’adequació de dues finques per els actes de la Festa Major, per un 

import de 1.923,90(IVA inclòs). 

 

 SEGON.- Disposar que els treballs per l’adequació de dues finques per els actes 

de la Festa Major s’hauran d’iniciar abans del dia 16/06/2019 i finalitzats el dia 

19/09/2019. En cas contrari es resoldrà l’adjudicació. 

 

 TERCER.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2019.1522.22700. 

 

 QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplertes i 

signades a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.  

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

6.0.- CONTRACTACIÓ ESPECTACLE DE FOCS D'ARTIFICI PER LA FESTA MAJOR 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contractar un espectacle de focs d’artifici 

durant el decurs dels actes de la Festa Major d’enguany, es fa precís la contractació 

d’una empresa especialitzada per a dur a terme l’esmentat espectacle. 

 

Vist que s’ha presentat la següent oferta econòmica: 

Empresa Data i Núm. Registre Import (sense IVA) 

Antigua Casa Manuel 

Estalella SL 

05/09/2019 

E2019004522 

3.000 € 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Cristina Pineda 

Espinosa, regidora de cultura i Festes. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació 

Local mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sense 

perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits 

especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per Antigua Casa Manuel Estalella 

SL amb NIF B08958209 i domicili a Viladecans, al camí Oliveretes s/n, per import de 

3.630 € (IVA inclòs), segons pressupost presentat. 

 

 SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida 2019.338.22610 del pressupost de despeses. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ LA PRINCIPAL DE PORQUERES 

 

 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contractar un espectacle de focs d’artifici 

durant el decurs dels actes de la Festa Major d’enguany, es fa precís la contractació 

d’una empresa especialitzada per a dur a terme l’esmentat espectacle. 

 

Vist que s’ha presentat la següent oferta econòmica: 

Empresa Data i Núm. Registre Import (sense IVA) 

Antigua Casa Manuel 

Estalella SL 

05/09/2019 

E2019004522 

3.000 € 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Cristina Pineda 

Espinosa, regidora de cultura i Festes. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació 

Local mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sense 

perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits 

especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 



 

 

 

 

 
 

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per Antigua Casa Manuel Estalella 

SL amb NIF B08958209 i domicili a Viladecans, al camí Oliveretes s/n, per import de 

3.630 € (IVA inclòs), segons pressupost presentat. 

 

 SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida 2019.338.22610 del pressupost de despeses. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

8.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONTROL D'AUS ANUAL. ADJUDICACIÓ 

 

Atesa la gran quantitat de coloms presents al municipi, i la necessitat de reduir la 

plaga, es fa necessària la contractació d’una empresa especialitzada en la captura 

d’aus que faci actuacions setmanals i el seguiment durant l’any. 

 

S’han demanat tres pressupostos, un d’ells sense obtenir resposta, sol·licitant una 

proposta d’actuació efectiva, amb el següent resultat: 

 

EMPRESA DATA I R/E IMPORT (IVA exclòs) 

CONTROL PLAGA 

QUALITY SERVICES, SL  

 R/E 4019 de data 

29/07/2019 

2.200,00.-€ 

GIROPROTEC, SL  R/E 4225 de data 

08/08/2019 

3.900,00.-€ 

PREVENPLAGA, SL  R/E 4408 de data 

08/08/2019 (E-mail 

enviat) 

No resposta 

 

De les dues propostes pressupostades, optem per la de GIROPROTEC, SL, ja que les 

actuacions es fan setmanalment, motiu pel qual no és la proposta més econòmica 

però si la que considerem més controlada, pel fet que les aus que entren dins la gàbia 

tenen menjar i aigua en condicions i no han de passar tants dies en captura. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps 

Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la 

necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.  

 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern local, en virtut de les 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de Juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.  

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 



 

 

 

 

 
 

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil 

GIROPROTEC, SL, amb NIF B17862897 i domicili al carrer Carles Riba i Bracons 

número 31, de 17007-Girona, pel servei de control d’aus, per import de 4.719.-€ (IVA 

inclòs) 

 

 SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2019.1522.22700. 

  

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplertes i 

signades a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.  

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

9.0.- SERVEI DE PROGRAMACIÓ D'UNA NOVA PÀGINA WEB DE 

L'AJUNTAMENT. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST 

 

Atès que des de fa anys l’Ajuntament de Riudellots disposa d’una pàgina web i d’un 

domini propi (www.riudellots.cat). 

 

Atès que en els temps actuals és absolutament necessari disposar d’un espai web de 

l’Ajuntament que sigui accessible per tothom i auto gestionable, s’ha optat per 

programar una nova pàgina web amb un disseny adaptatiu, es a dir que la web sigui 

accessible des de qualsevol dispositiu connectat a internet, també facilitar l’accés a la 

informació a un ventall d’usuaris molt divers ( perfils molt habituats a la xarxa i 

d’altres amb poques habilitats digitals), es vol transmetre una imatge corporativa 

professional, seguint els estàndards actuals en disseny, maquetació i programació web 

i tenint en compte els millors criteris de qualitat i usabilitat adequats pel perfil 

d’usuaris que visitaran el lloc web.  

 

Vist que s’ha sol·licitat a diverses empreses pressupost per a realitzar els treballs de 

creació d’una nova web per l’Ajuntament i que s’han rebut els pressupostos que es 

detallen a continuació: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

BLAU PIXEL INTERNET, 

SL  

Programació nova pàgina 

web Ajuntament  

7.250,00.-€ 

LA MANTIS DISSENY I 

INTERNET, SL  

Programació nova pàgina 

web Ajuntament  

9.895,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Xevi López, regidor 

de bon govern, transparència i processos participatius d’aquest Ajuntament, sobre la 

necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix. 

 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les 



 

 

 

 

 
 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per BLAU PIXEL INTERNET, SL amb 

CIF B55189450 i domicili a l’Av. Mas Pins, 150-152 de Riudellots de la Selva-17457, 

per import de 8.772,50.-€ (IVA inclòs) pel servei que es detalla en el pressupost. 

 

SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la 

partida  pressupostària 2019.920.22706 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada juntament 

amb un exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament 

omplertes i signades a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del 

servei.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

10.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL SERVEI DE CÀTERING PER 

LA JORNADA INFORMATIVA DEL POSTGRAU I DEL CURS D'ESPECIALITZACIÓ 

EN INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA. 

 

Vist que durant el curs 2018-19 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva ha promogut la 

primera edició del postgrau en innovació en la indústria alimentària. 

Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 

dia 18 de desembre de 2018, va aprovar la celebració de la segona edició del postgrau 

en Innovació a la indústria alimentària i del “curs d’especialització en Innovació a la 

indústria alimentària. Gestió, tecnologies i creativació”. 

Vist que el proper dilluns dia 16 de setembre de 2019, s’ha programat una sessió 

informativa del postgrau i del curs d’especialització esmentats, a les 17:30 h al 

FoodLab de Riudellots de la Selva. 

Atès que en acabar la sessió es servirà un petit pica-pica als assistents, on podran 

degustar alguns dels productes que van desenvolupar els alumnes durant la primera 

edició del postgrau, i que s’oferirà també algunes begudes i altres productes per 

degustar. 

Vist que s’ha sol·licitat pressupost a dues entitats sense ànim de lucre que treballen 

per generar ocupació i inserir persones amb discapacitat o amb malalties mentals, i 

que s’han rebut els següents pressupostos: 

 

 



 

 

 

 

 
 

R.E. Entitat NIF Detall del pressupost Import total 

(I.V.A. del 

10% no 

inclòs) 

E2019004533 Fundació 

Privada 

Mas Xirgu 

G55121909 Pica-pica, aigua i vi 

per 25 persones 

331,75.-€ 

Parament d’un sol ús 

eco 

Transport 50.-€ 

Personal 69,43.-€ 

451,18.-€ 

E2019004534 Fundació 

Privada 

Drissa 

G17588047 Pica-pica, aigua, 

sucs, cafès i 

infusions per 25 

persones 250.-€ 

Parament d’un sol ús 

eco 

Transport 25.-€ 

Personal 28€/2 h. 

303,00.-€ 

Vista la proposta de despesa efectuada del regidor de dinamització econòmica, on es 

proposa la contractació de la Fundació Privada Drissa, per ser l’oferta econòmicament 

més avantatjosa. 

Vist que aquest Ajuntament va sol·licitar la subvenció per a programes de suport a 

projectes de promoció agroalimentària de la Diputació de Girona, mitjançant decret 

d’alcaldia 2019DEC000369, de 3 de maig de 2019, i per un import total de 5.082.-€, 

per a sufragar els costos de la campanya de comunicació del postgrau en innovació en 

la indústria alimentària. 

Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària celebrada el 

dia 18 de juny de 2019, va resoldre concedir a aquest Ajuntament una subvenció de 

3.811,50.-€. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per la Fundació Privada Drissa, amb 

NIF G17588047, i domicili al carrer Santander, 1 de Girona (17005), per import total 

de 333,30.-€ (I.V.A. inclòs) pel servei de càtering que inclou pica-pica variat, aigua, 

sucs, cafès i infusions per a 25 persones, el seu transport fins a les instal·lacions del 

FoodLab i dues hores de personal. 

 

SEGON.- Disposar que la següent despesa anirà a càrrec de la partida 920 

22699 del pressupost vigent. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’entitat interessada i trametre-li la 

declaració responsable del contractista per tal de que la retorni omplerta abans de 

l’inici de la prestació del servei. 



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

11.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER LA DIFUSIÓ DE NOTES DE PREMSA 

I LA PUBLICITAT DE CAMPANYES AL PORTAL GIRONANOTÍCIES.COM 

 

Vist el pressupost presentat per Ass.Girona Notícies, amb registre d’entrada número 

E2019003965, del dia 24 de juliol de 2019, relatiu als serveis de difusió de les notes 

de premsa emeses per l’Ajuntament i publicitat de les campanyes més destacades del 

municipi al portal www.gironanoticies.com, durant els mesos d’agost a desembre de 

2019, per import total de 300.-€ (I.V.A. no inclòs 

 

Vist que els esments serveis inclouen un bànner de 718x90x300x200 píxels a la 

portada, un bànner de reforç de 400x65 px al peu de totes les notícies, una entrevista 

amb l’alcaldessa o regidor, la publicació de les informacions a les principals xarxes 

socials i l’enviament de les notícies a la newsletter pròpia amb uns 14.000 

subscriptors. 

 

Vist l’informe emès pel regidor de règim intern, regulació i comunicació sobre la 

contractació dels serveis descrits. 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de 

la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentar per Ass.Girona Notícies, amb NIF 

G55100200, i domicili al carrer Racolta de Dalt, 13 de Besalú (17850), pels serveis de 

difusió de les notes de premsa emeses per l’Ajuntament i publicitat de les campanyes 

més destacades del municipi al portal www.gironanoticies.com, durant els mesos 

d’agost a desembre de 2019, per import total de 363.-€ (I.V.A. inclòs). 

 

SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2019.920.22602 del pressupost vigent. 

 

 TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, juntament 

amb un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

12.0.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE SETENA EDICIÓ DE LA FIRA 

FIPORC 

 

Atès l’origen rural del municipi de Riudellots de la Selva, amb una especial dedicació a 

l’agricultura i la ramadera, activitats que en l’actualitat encara continuen 

desenvolupant-se al nostre municipi. 

Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva de posar en valor la 

tradició i l’experiència de les activitats que anteriorment es desenvolupaven en les 

masies del municipi, com era el cultiu de cereals, l’engreix d’animals i la posterior 

elaboració d’aliments a partir dels anteriors recursos. 

Donat que des de la segona meitat del segle XX i amb el desenvolupament de les 

tecnologies, Riudellots de la Selva ha anat transformant la seva economia i ha 

esdevingut un poble majoritàriament industrialitzat. 

Atès que un dels sectors amb més presència al nostre municipi és el sector càrnic, i en 

especial el sector càrnic porcí, amb més de 25.000 exemplars que arriben diàriament 

a Riudellots per a ser sacrificats. Sector que cal recordar que ha situat el municipi de 

Riudellots de la Selva com un dels municipis més destacats a nivell mundial pel que fa 

a la presència d’escorxadors, sales de desfer,  especejament i elaboració de productes 

derivats del porc. I sense oblidar les importants implicacions que això comporta pel 

que fa a la creació i manteniment de llocs de treball al nostre municipi, i la creixent 

expansió que té aquest producte en el mercat internacional. 

Donat també, l’estès consum de la carn de porc, essent aquesta la segona carn més 

consumida al nostre país, segons dades de l’Observatori Porcí del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya l’any 

2017. 

Atès que en l’actualitat, és un fet habitual la celebració de fires de temàtiques diverses 

als municipis de les comarques gironines, per la dinamització i l’impuls econòmic que 

això suposa. 

Atès també que les sis anteriors edicions de la fira Fiporc han tingut un gran èxit entre 

els veïns del municipi (s’hi ha implicat més de 90 voluntaris), i entre els visitants, que 

any rere any s’han anat incrementant fins a superar els 12.000. 

Atès que, segons el calendari per l’any 2020, el Carnestoltes és el dia 23 de febrer, 

que la celebració en el municipi s’acostuma a fer quinze dies després de la data 

oficialment marcada en el calendari; i que el Consistori no té constància de que es 

realitzi cap altre fira propera durant les dates del 14, 15 i 16 de febrer de 2020. 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la celebració de la setena fira-mercat Fiporc, per l’any 2020. 

SEGON.- Establir com a data de celebració de la fira-mercat, el tercer cap de 



 

 

 

 

 
 

setmana de febrer de 2020, durant els dies 14, 15 i 16 de febrer. 

TERCER.- Determinar com a l’emplaçament de la setena fira-mercat Fiporc les 

places de l’Ajuntament i de l’Església, els carrers Major, Cellera i de la Baixada de les 

Acàcies, així com els aparcaments existents en els esmentats carrers i en els 

aparcaments i parcel·les de la resta del municipi, autoritzant així, l’ocupació d’espais 

de domini públic per a la celebració de la mateixa. 

QUART.- Formular les peticions corresponents per a sol·licitar l’ocupació 

d’espais, terrenys i propietats de caràcter privat existents en els emplaçaments 

descrits en el paràgraf anterior i de les rodalies, i que puguin ser necessaris per a la 

celebració de la fira. 

CINQUÈ.- Comprometre’s a la Corporació a realitzar els tràmits i actuacions 

pertinents per a fer realitat la celebració d’aquesta fira-mercat. 

SISÈ.- Comunicar aquest acord als municipis de la rodalia per assabentar-los 

de les properes dates de la fira-mercat Fiporc; i a la Direcció General de Comerç del 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per tal de que 

procedeixi a inscriure la fira en el Calendari de Fires de Catalunya 2020. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

13.0.- RECONEIXEMENT D’ÚS DE L'ESPAI JOVE A LA FUNDACIÓN ESPLAI PER 

DUR A TERME EL CURS DE FORMACIÓ EN HABILITATS I COMPETÈNCIES 

TECNOLOGIQUES PHP. 

 

Vista la sol·licitat presentada en data 2 de setembre de 2019 amb registre d’entrada 

número E2019004133, pel representat de la Fundación Esplai, Sr. Joel Ferrer Puig, on 

sol·licita fer ús de l’aula número 3 de l’Espai Jove per impartir sessions formatives del 

curs “Habilitats i competències tecnològiques en PHP” per a joves beneficiaris del 

programa Garantia Juvenil. Aquesta formació està finançada pel Programa Integral de 

Qualificació i Ocupació (PICE) de la Cambra de comerç de Girona i serà impartida per 

Fundación Esplai. 

 

Vist que aquest curs va adreçat a joves que vulguin iniciar-se professionalment com a 

programadors i incorporar-se en una empresa del sector TIC. Els candidats han de 

tenir entre 20 i 29 anys i haver fet formació científica, tècnica, matemàtica o 

informàtica (cicle formatiu, batxillerat o grau universitari).  

 

Vist que el curs  està orientat a cobrir l’escletxa entre el gran atur juvenil existent i la 

ingent necessitat de contractació, per part de les empreses tecnològiques, de 

desenvolupadors/es júnior i treballadors/es de dades. 

 

Atès el que determina l'art. 6.2 del Reglament d’ús dels diferents locals de titularitat 

municipal, aprovat per la Corporació en data 5 de març de 2009 i publicat al BOP de 

Girona núm. 78 del dia 24 d'abril i arts. 4,5 i 7 de l'ordenança reguladora de PREU 

PÚBLIC PER A UTILITZACIÓ DELS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL. 



 

 

 

 

 
 

 

En concret, l’article 5 regula les bonificacions del preu públic per la utilització de locals 

de titularitat municipal, al qual estableix que respecte de la quota que correspongui 

podran atorgar-se les bonificacions en funció del subjecte passiu que demana 

l’autorització, caràcter o finalitat de l’activitat que es proposa desenvolupar i el seu 

grau d’interès públic, general i específic per als veïns i residents a Riudellots de la 

Selva. Si el sol·licitant és una entitat o associació sense ànim de lucre amb domicili en 

el municipi de Riudellots de la Selva; bonificació 100%. 

 

Atès que la Fundación Esplai és una entitat sens ànim de lucre, que té com a missió 

promoure l'apoderament ciutadà i el seu compromís amb la millora de la societat, des 

de la perspectiva dels drets, la inclusió i la transformació, i amb una especial dedicació 

a la joventut. Tot això, mitjançant la intervenció social comunitària, l'acció 

socioeducativa i la inclusió en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la 

comunicació, treballant en xarxa amb el Tercer Sector i  amb resta d'agents socials. 

 

Vist l’interès general de l’activitat que es pretén desenvolupar a Riudellots de la Selva 

amb l’objectiu de formar joves en l’àmbit de les noves tecnologies per tal de cobrir les 

demandes de les empreses del sector i alhora disminuir l’atur juvenil. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Autoritzar a la Fundación Esplai amb NIF G-62090535, a fer ús de 

l’aula 3 de l’espai Jove per dur a terme el curs de formació “Habilitats i competències 

tecnològiques en PHP” per a joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil, d’acord 

amb el cronograma següent: 

 

 
 

 SEGON.- Aprovar la bonificació del preu públic per la utilització de locals de 

titularitat municipal d’acord amb l’article 5.2 de l’ordenança reguladora del preu públic 

per la utilització de locals de titularitat municipal. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

14.0.- SOL·LICITUD D'ADHESIÓ A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 2020-2023 

 

Atès que aquesta corporació en data 21 de maig de 2009 va signar el conveni de la 

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) amb la Diputació de Girona, 

per dur a terme accions i poder rebre suport econòmic per les actuacions en el 

municipi en matèria de Promoció Econòmica, al qual es va prorrogar fins l’any 2019. 

 

Vist l’anunci d’informació pública de les bases reguladores de l’adhesió a la Xarxa de 

Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 2020-2023, publicada en el BOP 

número 95 de 178 de maig de 2019, així com la corresponent convocatòria publicada 

en el BOP número 116 de 17 de juny de 2019. 

 

Atès que amb aquesta convocatòria la Diputació de Girona vol renovar i potenciar la 

Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) per donar continuïtat al 

treball realitzat en els darrers anys. 

 

Vist que la XSLPE es constitueix com un espai de treball tot aprofitant les sinergies i 

complementarietats de les entitats amb els objectius següents: 

 Elaborar un mapa de recursos del territori, amb la posada en comú de les 

accions que es desenvolupen en aquesta matèria a les comarques de 

Girona. 

 Treballar en xarxa amb les entitats de promoció econòmica de la 

demarcació de Girona. 

 Fomentar les activitats formatives en diferents àmbits adreçades al personal 

tècnic que assumeix responsabilitats en relació amb aquestes àrees: 

- Coordinar els serveis locals de promoció econòmica del territori. 

- Donar suport per a la prospecció de les necessitats de les empreses 

de les comarques gironines.  

- Dissenyar, consensuar i aplicar una metodologia comuna.  

- Donar suport als grups de treball que sorgeixin en el marc de 

col·laboració en el teixit productiu, mercat de treball i sector 

comercial i altres grups de treball emmarcats en la promoció 

econòmica / desenvolupament local. 

 Oferir aplicacions informàtiques i portals web com el portal Formació en 

xarxa i el web de la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament Empresarial, 

entre d’altres, a fi d’optimitzar les complementarietats i les sinergies de les 

entitats. 

 

Vist que la corporació té la voluntat de continuar adherida a la Xarxa de Serveis Locals 

de Promoció Econòmica (XSLPE), per tal de poder sol·licitar les ajudes, subvencions i 

programes relacionats amb aquesta xarxa de promoció Econòmica. 

 

Atès que la corporació compleix els requisits establerts en la base 3 per sol·licitar 

aquesta adhesió. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Sol·licitar a l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona 

l’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica pels anys 2020-2023. 



 

 

 

 

 
 

 

 SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda, 

per a la signatura del document corresponent i la realització dels tràmits i gestions 

que siguin necessaris per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a la Diputació de Girona 

juntament amb el formulari d’alta a l’adhesió a la XSLPE. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

15.0.- URGENTS: 

 

15.1.- AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR PER REALITZAR 

UNA ACTIVITAT DE TORRAT D'ATMETLLES I ENVASAMENT DE LLAMINADURES 

 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de 

2017, va aprovar sol·licitar l’alta de les instal·lacions del FoodLab al Registre Sanitari 

d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i va aprovar la proposta de 

serveis presentada per l’empresa Nutrilab, S.L. per l’elaboració de la memòria 

sanitària, el diagrama de flux, la implantació del manual de seguretat alimentària 

simplificat i la realització de dues visites d’inspecció per comprovar el correcte 

funcionament de les instal·lacions. 

 

Vist que l’Agència de Salut Pública de Catalunya va procedir a inscriure les 

instal·lacions del FoodLab al RSIPAC, amb efectes a partir del dia 23 de novembre de 

2017. Vist que el centre també es va inscriure al Registre General Sanitari d’Empreses 

Alimentàries i Aliments (RGSEAA) de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat 

Alimentària i Nutrició del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb efectes a 

partir del dia 18 de desembre de 2017. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre 

de 2018 va acordar aprovar inicialment el Reglament intern regulador de la cessió d’ús 

temporal i del funcionament intern del servei d’obrador d’ús compartit del Centre 

d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab de Riudellots de la Selva. I atès que 

durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, reclamacions o 

queixes, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de 

2019 va acordar aprovar definitivament el citat reglament, que va publicar-se 

íntegrament en el BOP de Girona número 28, de 8 de febrer de 2019.  

 

Atès també que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària 

celebrada el dia 4 de desembre de 2018, es va aprovar provisionalment l’establiment 

dels preus públics per a la cessió de l’obrador d’ús compartit del Centre d’Innovació 

Gastronòmica Industrial – FoodLab; i que atès que durant el termini d’exposició 

pública no es van presentar al·legacions, reclamacions o queixes, es va entendre 

l’acord elevat a definitiu i es va publicar els preus públics aprovats al BOP de Girona 

número 49, d’11 de març de 2019: 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Concepte Preu (I.V.A. no inclòs) Serveis inclosos 
Ocupació de l’obrador 

d’ús compartit* 

 

 

* L’ocupació mínima 

serà de 5 hores 

seguides. 

11,92.-€/hora - Cuina-auditori 
- Cuina de recepció i 

emmagatzematge d’aliments 
- Vestidors amb guixetes i dutxa 
- Serveis de WC 
- Accés a internet per WiFi 

 
- Neteja de les instal·lacions 

Tramitació de la sol·licitud 36.-€ Import únic. 

Per la tramitació de l’alta 

d’una nova clau al 

RSIPAC** 

 

** Només s’ha d’abonar 

si l’informe tècnic ho 

estableix. 

84,70.-€ IVA exempt. 

 

 

Vist que el dia 6 de setembre de 2019 i amb registre d’entrada número E2019004547, 

la Sra. Maria Omaira Borges Motaban, ha sol·licitat a aquest Ajuntament la cessió de 

les instal·lacions de l’obrador d’ús compartit del FoodLab, inicialment durant 15 hores 

mensuals, per a realitzar-hi l’activitat de fregit d’ametlles i envasament de 

llaminadures. 

 

Vist que en la sol·licitud hi consta que l’activitat que es pretén desenvolupar a les 

instal·lacions del FoodLab la realitzarà també el Sr. Carlos Altuna Lopez. 

 

Vist que la inscripció al RSIPAC de l’obrador del FoodLab autoritza a realitzar les 

activitats de fabricació o elaboració o transformació de menjars preparats, i la de 

fabricació de productes d’origen vegetal secs/dessecats/deshidratats. 

 

Atès que segons la consulta realitzada a la sub-direcció regional a Girona de la 

Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 

per a fregir ametlles i envasar llaminadures al FoodLab, caldria sol·licitar una 

ampliació de la clau 26 (fabricació o elaboració o transformació de menjars preparats), 

per afegir l’activitat de fabricació de patates i productes d’aperitiu; i sol·licitar l’alta 

d’una nova activitat d’envasament polivalent, dins la clau 40. 

 

Vist que en la sol·licitud, presentada a través de mitjans electrònics, s’hi ha adjuntat 

tota la documentació que estableix el Reglament intern regulador de la cessió d’ús 

temporal i del funcionament intern del servei d’obrador d’ús compartit del Centre 

d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab de Riudellots de la Selva; però que la 

documentació relativa a les declaracions responsables sobre la formació rebuda durant 

els últims tres anys, són còpies escanejades de documents amb signatura manuscrita. 



 

 

 

 

 
 

 

Vist que la documentació relativa als plans d’autocontrol de l’activitat i l’Anàlisi de 

Perills i Punts de Control Crítics (APPCC) ha estat redactada per una consultora 

agroalimentària, Saniprod Consultores (Paula Úbeda Padilla). 

 

Vist que en l’article 3 del reglament regulador de l’obrador d’ús compartit del Centre 

d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab de Riudellots de la Selva, s’estableix 

que l’Ajuntament designarà una empresa competent per estudiar les sol·licituds 

presentades. Atès que la documentació presentada ja ha estat redactada per una 

professional especialitzada en assessoria agroalimentària, s’entén no és necessari 

sol·licitar un altre informe tècnic sobre l’adequació de la sol·licitud presentada. 

 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la urgencia de la present proposta. 

 

SEGON.- Autoritzar l’ocupació temporal del domini públic de les instal·lacions 

de l’obrador del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab i l’ús del 

número d’inscripció al RSIPAC per a realitzar l’activitat de fregit d’ametlla i 

envasament de llaminadures, a favor de la Sra. Maria Omaira Josefina Borges 

Motaban, per un període inicial de sis mesos, a comptar des de l’endemà de la data de 

signatura del corresponent contracte regulador, i sens perjudici de les pròrrogues que 

estableix el reglament regulador de l’obrador d’ús compartit. 

 

 TERCER.- Facultar a la Sra. Montserrat Roura i Massaneda per a la signatura 

del corresponent contracte regulador per l’ocupació temporal del domini públic 

esmentat i segons el que estableix el reglament regulador de l’obrador d’ús compartit. 

 

QUART.- Sol·licitar a la Sra. Maria Omaira Josefina Borges Motaban, que en el 

termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació 

d’aquest acord, presenti al registre d’entrada d’aquest Ajuntament la documentació 

original (amb signatura digital o bé amb signatura manuscrita) de les declaracions 

responsables sobre la formació rebuda durant els últims tres anys. 

 

 CINQUÈ.-.- Sol·licitar a la Sra. Maria Omaira Josefina Borges Motaban que 

caldrà que abans de fer ús de l’obrador del FoodLab, aboni a aquest Ajuntament una 

fiança de 250.-€, com a garantia del compliment de les obligacions establertes en el 

reglament regulador del servei. Aquesta fiança serà retornada o cancel·lada quan hagi 

transcorregut un mes des de la finalització del contracte, previ informe del tècnic/a 

municipal sobre l’estat de les instal·lacions del FoodLab. 

 

SISÈ.- Sol·licitar la inscripció al RSIPAC l’ampliació de la clau 26 (fabricació o 

elaboració o transformació de menjars preparats), per incloure l’activitat de “fabricació 

de patates i productes d’aperitiu”; i sol·licitar l’alta dins la clau 40, per una activitat 

d’envasament polivalent. 

 

SETÈ.- Aprovar l’emissió de la factura a la Sra. Maria Omaira Josefina Borges 

Motaban, amb una base imposable de 384,20.-€ (I.V.A. no inclòs), en concepte de 

tramitació de la sol·licitud, sol·licitud d’alta de dues activitats en dues claus 

diferenciades al RSIPAC i 15 hores d’ocupació de l’obrador per al primer mes d’ús de 



 

 

 

 

 
 

l’obrador. No obstant, això l’Ajuntament emetrà factures mensuals en base a 

l’ocupació real de l’obrador que realitzi la Sra. Maria Omaira Josefina Borges Motaban. 

 

  

VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’actual empresa prestadora del 

servei de neteja del FoodLab. 

 

NOVÈ.- Donar trasllat del present acord i trametre una còpia del reglament 

regulador de l’obrador d’ús compartit del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – 

FoodLab a Sra. Maria Omaira Josefina Borges Motaban. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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