
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE GENER 

DE 2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000002  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 22 de gener de 2019 

Hora d’inici: 19:00 h 

Hora de fi: 20:00 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Lluís Martí Barnés Tarrés, Regidor 

Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor 

Èlia Massó Tamayo, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

Cap 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap  

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

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

2.- SERVEIS ELABORACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES 

SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPALS - MODIFICACIÓ ZONES VERDES. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

3.- SERVEI DE REPARACIÓ DE LA CALEFACCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS 

4.- SERVEI DE COMPROVACIÓ AVERIA DEL PIS DE REFUGIATS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

5.- SUBMINISTRAMENT BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT PEL C/PINEDA. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

6.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA CUINA DE L'ESCOLA 

7.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

8.- SUBMINISTRAMENTS BATERIES WALKIE-TALKIE LLAR D'INFANTS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 

9.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 

10.- APROVACIÓ DE DIVERSOS PRESSUPOSTOS RELACIONATS AMB LA FIRA FIPORC 

11.- URGENTS: 

11.1.- SERVEI DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT DE LES 

OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, CARRER 

BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS AL NUCLI ANTIC DE 

RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ. 

11.2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L'ACTUALITZACIÓ DE L'APP DE FIPORC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

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. 

 

 

1.0.- 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 14 de gener de 2019. 

 

 

2.0.- SERVEIS ELABORACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES 

NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPALS - MODIFICACIÓ 

ZONES VERDES. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atès que s’han detectat un parell d’errors en el Text refós de les normes subsidiàries 

de planejament del municipi, concretament respecte la ubicació de zones verdes 

municipals situades al sector ponent, es considera necessari procedir a la modificació 

del citat Text refós. 

 

Atès que el que fou arquitecte municipal Sr. Gerard Carreras i Comas, ja va realitzar 

treballs previs d’estudi i anàlisi de la modificació a redactar, es considera adient que 

sigui ell mateix qui prossegueixi amb els treballs fins a la presentació del document de 

modificació puntual del Text refós de les normes subsidiàries de planejament, respecte 

a les zones verdes. 

 

Per aquest motiu es va sol·licitar pressupost a la seva empresa professional, amb el 

següent resultat: 

 

Empresa Data i registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Metre cúbic serveis integrals 

d’arquitectura i urbanisme, SLP 
17/01/2019 E2019000296 3.680,00.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’Alcaldessa-

presidenta de la Corporació, com a regidora responsable de l’àrea de territori d’aquest 

Ajuntament. 

 

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 

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015. 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per METRE CÚBIC SERVEIS 

INTEGRALS D’ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P., amb CIF B-17.857.848 i domicili 

al carrer Joan Reglà, número 8, baixos de Girona-17003; per import de QUATRE MIL 

QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (4.452,80.-€), IVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

inclòs, pels serveis de redacció de la modificació puntual del Text refós de les normes 

subsidiàries de planejament respecte les zones verdes. 

 

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 

2019.920.22706. 

 

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

 

 

 

 

3.0.- SERVEI DE REPARACIÓ DE LA CALEFACCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 

RIUDELLOTS 

 

Atès que hi ha hagut una averia en la bomba de calefacció de l'ajuntament que no 

s'ha pogut arreglar, s'ha optat per canviar-la i posar-ne una de nova. 

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades, amb el 

següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA 

exclòs) 

IRSA Canvi Bomba caldera 

calefacció ajuntament  

1.259,40.-€ 

SERVISTAL Canvi Bomba caldera 

calefacció ajuntament 

1.517.-€ 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 

INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I APLICACIONS amb NIF B17633264 i amb 

domicili a Riudellots de la Selva-17457 al c/ Sant Jordi, 4-6, per un import de 

1.523,87€(Iva inclòs) 

 

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

partida  pressupostària 2019.1522.21300. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0.- SERVEI DE COMPROVACIÓ AVERIA DEL PIS DE REFUGIATS. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atès que s'ha espatllat la caldera del pis de lloguer social (refugiats), i per aquest 

motiu s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada perquè comprovi i 

arregli l'averia, amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

INSTAL·LACIONS MARTÍ 

DURAN, SL 

Comprovació averia 

caldera del pis de 

refugiats. 

24,56.-€ 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 

INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN SL , amb NIF B17246992 i domicili a C/ Estació, 

número 23,  de Riudellots de la Selva-17457, per import de 29,71-€ (IVA inclòs). 

 

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

partida  pressupostària 2019.1522.21300 

 

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

 

 

 

5.0.- SUBMINISTRAMENT BANDA REDUCTORA DE VELOCITAT PEL C/PINEDA. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atès que davant la perillositat que suposa l'alta velocitat en que passen els vehicles al 

circular per el carrer Pineda, s'ha optat per col·locar una banda reductora de velocitat 

de cautxú; a aquest efecte s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades, 

amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

SEÑALES GIROD, SL Subministrament banda 

reductora de cautxú 

1.165.-€ 

PROSEÑAL, SL Subministrament banda 

reductora de cautxú 

1.778.-€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 

SEÑALES GIROD, SL amb NIF B60070505 i domicili a Maçanet de la Selva-17412 al C/ 

Santa Coloma, 40 del Polígon industrial Puig tió, per un import de 1.409,65€ (iva 

inclòs) 

 

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

partida  pressupostària 2019.132.22701 

 

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

 

 

 

6.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA CUINA DE L'ESCOLA 

 

Atès que hi ha hagut una averia al menjador de l'escola aquest ajuntament te la 

necessitat d'adquirir el subministrament de material de lampisteria amb la finalitat 

d'arreglar l'averia, per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa 

especialitzada, amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

INSTAL·LACIONS MARTÍ 

DURAN, SL 

Subministrament de 

material de lampisteria: 

fluorescent, resistència 

termo, varis... 

50,62.-€ 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 

INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN SL , amb NIF B17246992 i domicili a C/ Estació, 

número 23,  de Riudellots de la Selva17457, per import de 61,25-€ (IVA inclòs). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

partida  pressupostària 2019.920.22199 

 

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

 

 

 

 

 

7.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

Atès que hi ha d’haver material suficient de la brigada en estoc per fer les reparacions 

de manteniment necessàries, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, 

amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

WÜRTH ESPAÑA, SA Subministrament de 

anclatges i esprai 

lubricant. 

131,44.-€ 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 WÜRTH 

ESPAÑA, SA , amb NIF A08472276 i domicili a C/ Joiers, número 21(Pol. Ind. Riera de 

Caldes),  de Palau-Solità i Plegamans-08184, per import de 159,04-€ (IVA inclòs). 

 

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

partida  pressupostària 2019.1522.21300 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0.- SUBMINISTRAMENTS BATERIES WALKIE-TALKIE LLAR D'INFANTS. 

ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

 

Atès que els walkie-talkie que fan servir a la llar d’infants s’han quedat sense bateria  

hi ha la necessitat de comprar dues bateries; per la qual cosa s’ha demanat 

pressupost a una empresa especialitzada, amb el següent resultat: 

 

Empresa Objecte Import (IVA exclòs) 

INSTAL·LACIONS MARTÍ 

DURAN, SL 

Subministrament de dues 

bateries per els walkie-

talkie de la llar d’infants. 

42,01.-€ 

 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, 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 

INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN SL, amb NIF B17246992 i domicili a C/ Estació, 

número 23,  de Riudellots de la Selva-17457, per import de 50,83-€ (IVA inclòs). 

 

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

partida  pressupostària 2019.1522.21300 

 

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

 

 

 

 

9.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA 

 

Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’adquirir material d’oficina per manca 

d’estoc, es fa precís contractar una empresa per al seu subministrament. 

 

Vist que s’han presentat les següents ofertes econòmiques: 

 

Empresa Objecte Import 

(IVA exclòs) 

Comercial Paperera i 

Materials d’Oficina SL 

Subministrament 

material oficina 

346,72 € 

Office Mataró SL Subministrament 

material oficina 

308,12 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme 

Camps i Goy amb data 10 de gener de 2019. 

 

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 2015/307, d data 8 de juliol de 2015. 

 

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

 

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per OFFICE MATARO SL amb NIF 

B63596100 i domicili a Mataró, al carrer Batista i Roca 50, per import de 308,12 € 

(IVA exclòs), segons pressupost presentat. 

 

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

partida 2019.920.22000 del pressupost de despeses. 

 

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

 

 

 

10.0.- APROVACIÓ DE DIVERSOS PRESSUPOSTOS RELACIONATS AMB LA FIRA 

FIPORC 

 

Vist que durant els dies 16 i 17 de febrer de 2019 tindrà lloc la sisena edició de la fira 

Fiporc a Riudellots de la Selva. 

Vist que en l’actualitat el municipi disposa del servei de recollida de deixalles porta a 

porta i que l’Ajuntament aposta per la compra de paper reciclat. 

Vist que es fa necessari disposar de material imprès per a fer difusió de la fira, com el 

programa de la fira o les estovalles de paper per a fomentar el reciclatge entre els 

visitants de la fira. 

Vist que s’ha demanat a diverses empreses pressupost per a la impressió de: 

- La programació de la fira: 16.000 tríptics, amb una mida de 45,2x21,8 cm en 

paper reciclat cyclus de 130g, i impresos en quadricomia per les dues cares. 

Entregats plegats a una mida de 15x21,8 cm. 

- Les estovalles: 10.000 unitats, amb una mida de 40,8x25,8 cm en paper 

reciclat de 80g, impreses en quadricomia per a una cara. 

Vist que s’han rebut els següents pressupostos per a la impressió dels programes de la 

fira: 

Data i núm. 

R.E. 

Empresa Import (I.V.A. no 

inclòs) 

Import (I.V.A. 

inclòs) 

09/01/2019 – 

E2019000116 

Ducform, S.A. 924,00.-€ 1.118,04.-€ 

11/01/2019 – Impremta Pagès, 813,00.-€ 983,73.-€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

E2019000157 S.L. 

14/01/2019 -

E2019000198 

Arts Gràfiques 

Cassà, S.L. 

1.165,00.-€ 1.409,65.-€ 

 

Atès que per tal de donar compliment a les recomanacions en matèria d’higiene 

alimentària, l’Ajuntament vol subministrar als voluntaris que manipularan aliments 

durant la fira gorres sense visera per recollir els cabells. 

Vist que s’ha demanat a diverses empreses pressupost pel subministrament de 150 

gorres sense visera de color negre amb el logo de Fiporc imprès a una tinta en color 

rosa, i vist que s’han rebut els següents pressupostos: 

Data i núm. 

R.E. 

Empresa Import (I.V.A. no 

inclòs) 

Import (I.V.A. 

inclòs) 

16/01/2019 – 

E2019000292 

Dart Bags, S.L.U. 179,50.-€ 217,20.-€ 

17/01/2019 – 

E2019000297 

Serviparts 2020, 

S.L. 

608,20.-€ 735,92.-€ 

17/01/2019 – 

E2019000298 

Dispromergi, S.L. 726.-€ 878,46.-€ 

17/01/2019 – 

E2019000301 

Vestuari i Protecció 

Industrial Arnal, 

S.L.U. 

1.055,50.-€ 1.277,16.-€ 

 

Vist també que l’Ajuntament ofereix cada any una bossa reutilitzable de la fira als 

visitants que compren una quantitat mínima de tiquets de degustació, així com als 

voluntaris i col·laboradors de la fira. Vist que enguany es vol obsequiar a aquests 

visitants amb una bossa plegable perquè la puguin utilitzar habitualment per anar a 

comprar i facin difusió de la fira, s’ha demanat a diverses empreses pressupost pel 

subministrament de 3.000 bosses plegables de color rosa amb el logo de Fiporc 

estampat en negre a les dues cares i fetes del material TNT amb unes mides de 36x40 

cm i amb una bossa de 8 cm. 

Vist que s’han rebut els següents pressupostos pel subministrament i estampació de 

les bosses plegables, amb una data d’entrega màxima pel dia 14 de febrer de 2019: 

Data i núm. 

R.E. 

Empresa Import (I.V.A. no 

inclòs) 

Import (I.V.A. 

inclòs) 

16/01/2019 – 

E2019000292 

Dart Bags, S.L.U. 2.610.-€ 3.158,10.-€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

18/01/2019 – 

E2019000322 

Antonio Cordoba 

Santos 

2.240.-€ 2.710,40.-€ 

18/01/2019 – 

E2019000329 

Arpuba, S.L. 2.250.-€ 2.722,50.-€ 

 

Atès que l’empresa Antonio Cordoba Santos ha comentat via mail que si la comanda 

es realitza a partir del dia 23 de gener, no pot assegurar el subministrament de les 

bosses en la data màxima d’entrega. Vist que la següent empresa que ofereix l’oferta 

més econòmica ha manifestat que sí poden subministrar les bosses per la data 

màxima d’entrega. 

Vista la necessitat de destinar una part del pressupost de la fira a la seva difusió i 

publicitat per tal d’informar als possibles visitants de la seva celebració. 

Atès que una de les principals accions comunicatives i de difusió de la fira que es 

realitzen és la instal·lació de banderoles publicitàries als fanals de les vies públiques 

de Riudellots de la Selva i Girona. 

Vist que s’ha sol·licitat pressupost a tres empreses diferents per a la impressió, 

col·locació i retirada de 250 banderoles als fanals de Riudellots de la Selva i Girona, 

impreses a dues cares en color en 5 models diferents, i amb unes mides de 90 x 120 

cm; i que a dia d’avui han presentat pressupost a aquest Ajuntament les següents 

empreses: 

Data i núm. R.E. Empresa Import (I.V.A. no 

inclòs) 

Import (I.V.A. inclòs) 

10/01/2019 – 

E2019000146 

Sundis, S.A. 3.500.-€ 4.235,00.-€ 

18/01/2019 – 

E2019000323 

Ducform, S.A. 5.075.-€ 6.140,75.-€ 

 

Atès que la tercera empresa a la que se li ha sol·licitat pressupost fins a dia d’avui no 

l’ha presentat, i donat que no es coneixen més empreses que realitzin aquest servei. 

Vist que és la voluntat d’aquest Ajuntament, disposar d’un concret grup de teatre 

durant els actes previs a la Fira FIPORC d’enguany. 

Vist el contracte presentat per FM espectacles GIRONA SLU, en data 21 de gener de 

2019, amb registre d’entrada número E2019000355: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup / 

Artista 

Representant CIF / NIF Data,  hora 

actuació i 

recinte 

Import (IVA 

inclòs) 

XIP XAP XIP - XAP SL B25221953 10/02/2019; 

18h; Sala 

actes 

1.089,00.-€ 

 

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

virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant 

resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015. 

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

 

PRIMER.- Aprovar el pressupost amb R.E. núm. E2019000157, presentat per 

Impremta Pagès, S.L., amb CIF B17207945 i domiciliada al carrer Can Planes, s/n 

d’Anglès (17160), per un import de 983,73.-€ (I.V.A. inclòs), per la impressió i 

entrega de 16.000 tríptics amb la programació de Fiporc, amb una mida de 45,2x21,8 

cm, impresos en quadricomia per les dues cares sobre paper reciclat cyclus de 130g i 

entregats plegats a una mida de 15x21,8 cm. La despesa resultant anirà a càrrec de la 

partida 338 22610 d’activitats festes i fires del pressupost vigent. 

SEGON.- Aprovar el pressupost amb R.E. núm. E2019000292, presentat per 

Dart Bags, S.L.U. amb CIF B55076764 i domiciliada al carrer Arboç, 13 de Riudellots 

de la Selva (17457), per un import de 217,20.-€ (I.V.A. inclòs), pel subministrament 

de 150 gorres sense visera de color negre amb el logo de Fiporc imprès a una tinta en 

color rosa. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 338 22610 d’activitats 

festes i fires del pressupost vigent. 

TERCER.- Aprovar el pressupost amb R.E. núm. E2019000329, presentat per 

Arpuba, S.L. amb CIF B17501545 i domiciliada al carrer Telers, 104 de Banyoles 

(17820), per un import de 2.722,50.-€ (I.V.A. inclòs), pel subministrament i 

estampació de 3.000 bosses plegables, amb una data d’entrega màxima pel dia 14 de 

febrer de 2019. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 338 22610 

d’activitats festes i fires del pressupost vigent. 

QUART.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Sundis, S.A., amb 

N.I.F. A0865828, i domiciliada al C. Botànica, 73-75 de l’Hospitalet de Llobregat 

(08908), per import de 4.235.-€ (I.V.A. inclòs), per a la impressió, col·locació i 

retirada de 250 banderoles als fanals de Riudellots de la Selva i Girona, impreses a 

dues cares en color en 5 models diferents, i amb unes mides de 90 x 120 cm. La 

despesa resultant anirà a càrrec de la partida 338 22610 d’activitats festes i fires del 

pressupost vigent. 

CINQUÈ.- Autoritzar a l’empresa Sundis, S.A, amb N.I.F. A-0865828, i 

domiciliada al C. Botànica, 73-75 de l’Hospitalet de Llobregat (08908), a que 

procedeixi a la instal·lació i retirada de banderoles publicitàries de la fira Fiporc en els 

fanals de l’enllumenat públic del municipi, durant el període de l’1 al 19 de febrer de 



 

 

 

 

 

 

 

 

2019, en el carrer Estació, a la carretera C-25 en el seu pas pel nucli del municipi, a la 

rotonda d’enllaç de la C-25 amb la carretera N-II i a l’avinguda Mas Pins del polígon 

industrial (tram que enllaça amb la rotonda de la N-II). 

 SISÈ.- Sol·licitar autorització a l’Ajuntament de Girona per a la instal·lació de 

banderoles publicitàries als següents espais: S5 (Crta. Barcelona, rotonda Mas Gri a 

rotonda Barcelona inclosa), E8 (C. Emili Grahit, rotonda Països Catalans), O21 (Crta. 

de Sant Gregori, entre Rda. Josep Tarradellas fins rotonda Taialà, inclosa) i C9 (Pg. de 

Devesa, Rda. Pedret i Rta. Rellotge, inclosa). Sol·licitar també l’exempció de la taxa, 

atès que es tracta d’un esdeveniment organitzat per una administració territorial, 

segons el que disposar l’article 4 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per 

l’ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del domini públic de 

l’Ajuntament de Girona. 

SETÈ.- Acceptar les condicions establertes en el contracte següent: 

Núm. 

Contracte 

Grup / 

Artista 

Representat CIF / NIF Import 

(Base 

Imposable) 

 

IVA 21% 

Import 

(IVA 

inclòs) 

38083 XIP 

XAP 

XIP - XAP SL B25221953 900,00.-€ 189,00.-€ 1.089,00.-€ 

 

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

partida 2019.338.22610 del pressupost de despeses. 

NOVÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats. 

 

 

 

11.0.- URGENTS: 

 

11.1.- SERVEI DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT 

DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, CARRER CELLERA, 

CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS CATALANS AL NUCLI 

ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ. 

 

Mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 2018DECR000765, de 

data 13 de desembre de 2018, es va aprovar l’expedient instruït per a la contractació 

del servei de direcció d’obra i coordinació de la seguretat i salut corresponent a 

l’execució del Projecte de reurbanització del carrer Major, carrer Cellera, carrer 

Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans, al nucli antic de Riudellots de la 

Selva, així com el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions 

tècniques i les característiques del contracte, i es va convocar licitació pública per a la 

contractació de l’esmentat servei.  

 

Dins el termini de 15 dies naturals per a la presentació de proposicions, van 

presentar-ne les següents empreses:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i registre entrada 

presentació 
Empresa licitadora 

27/12/2018 E2018013302 ABM Serveis d’enginyeria i consulting, SL 

03/01/2019 E2019000040 SBS Simon i Blanco, SLP 

 

La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2019, va procedir a 

l’obertura del sobre número 1 (declaració responsable i oferta avaluable d’acord amb 

criteris de judici de valor) presentat per les diferents empreses licitadores. 

 

De conformitat amb l’establert a la clàusula 14.1 del PCAP per part dels serveis tècnics 

municipals es va procedir a la valoració de les proposicions presentades i a l’emissió 

del consegüent informe tècnic amb el següent resultat: 

 

Empresa 
Coneixement 
escenari 

Metodologia 
seguiment 

Gestió 
incidències 

Organització 
equip 

Valoració 
total 

ABM  10 7,5 10 10 37,5 

SBS 5 7,5 0 5 17,5 

 

La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 15 de gener 2019, va procedir a la 

lectura del resultat de les valoracions contingudes a l’informe i seguidament va 

procedir a l’obertura del sobre número 2 (oferta econòmica amb criteris quantificable a 

través de l’aplicació de fórmules) presentat per les empreses licitadores, amb el 

següent resultat:  

 

Empresa 
Oferta 

econòmica 
Punts Millora Punts 

Total 

puntuació 

ABM 
51.100,00.-€ 

(IVA exclòs) 

38,71 

punts 

Assistència 

diària: 

-2 h director 

obra 

-2h director 

executiu 

-1h 

coordinador 

SS 

6 punts 
44,71 

punts 

SBS 
40.141,23.-€ 

(IVA exclòs) 

49,00 

punts 

Assistència 

diària: 

-2 h director 

obra 

-2h director 

executiu 

-1h 

coordinador 

SS 

6 punts 
55,00 

punts 

 

Després del recompte total de la puntuació obtinguda per cadascun dels licitadors, la 

Mesa de contractació va classificar les ofertes presentades com segueix i, prèvia 

comprovació del compliment dels requisits exigits en el PCAP, va acordar requerir a 

l’empresa ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SL, que havia presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, per tal que dins el termini de set dies, constituís la 

garantia definitiva: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Criteris 

sotmesos a 

judici de 

valor 

Criteris de 

valoració 

automàtica 

Total 

puntuació 

ABM Serveis d’enginyeria i 

consulting, SL 
37,50 punts 44,71 punts 82,21 punts 

SIS Simon i Blanco, SLP 17,50 punts 55,00 punts 72,50 punts 

 

Vist que el dia 18 de gener proppassat, va tenir entrada en el registre de documents 

de l’Ajuntament, aval bancari per import de 2.555,00.-€, en concepte de garantia 

definitiva.  

 

Vist el que estableix l’article 159.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (LCSP). 

 

Atès que correspon a la Junta de govern local, la competència per a la present 

contractació, en virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-

Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 

2015, 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 la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Adjudicar el contracte de DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE LA 

SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MAJOR, 

CARRER CELLERA, CARRER BAIXADA DE LES ACÀCIES I AVINGUDA PAÏSOS 

CATALANS, AL NUCLI ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA,  a la companyia mercantil 

ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L., amb NIF B-17.646.563 i domicili a 

Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Països Catalans, 50, baixos; per import de 

CINQUANTA-UN MIL CENT EUROS (51.100,00.-€), més DEU MIL SET-CENTS TRENTA-

UN EUROS (10.731,00.-€), en concepte d’IVA. 

 

L’oferta presentada per l’esmentada companyia mercantil s’ha considerat la 

més avantatjosa econòmicament en el seu conjunt, per quant, a més del preu ofert, 

ha formulat proposta d’assistència diària a l’obra (amb una durada mínima de 2h/dia 

per part del director de l’obra i del director executiu i d’1h/dia per part del coordinador 

de seguretat i salut); i ha presentat una memòria tècnica acurada de coneixement de 

l’escenari del projecte; amb una descripció bàsica de la metodologia de seguiment, 

control i proposta de desenvolupament de l’obra; una descripció exhaustiva i coherent 

de la gestió de les incidències derivades de l’execució de l’obra, així com de 

l’organització de l’equip; obtenint en conseqüència la màxima puntuació, després 

d’aplicar les fórmules establertes a l’apartat H del quadre de característiques del 

contracte. 

 

La puntuació total obtinguda per ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, 

S.L. és de 82,21 punts, mentre que la proposició presentada per SBS SIMON I BLANCO, 

SLP, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al citat apartat H del quadre de 

característiques del PCAP, ha obtingut una puntuació inferior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta de 

licitadors que han pres part en el procediment. 

 

QUART.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant d’aquest 

Ajuntament, en el termini de 15 dies naturals, de conformitat amb l’establert a l’article 

151.1 de la LCSP. 

  
CINQUÈ.- Requerir a l’empresa adjudicatària per tal que dins els 15 dies hàbils 

següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 

a la formalització del contracte, de conformitat amb l’establert a l’article 153.3 de la 

LCSP.  

 

 SISÈ.- Publicar la formalització del contracte, juntament amb el corresponent 

contracte, en el perfil del contractant de l’Ajuntament, de conformitat amb l’establert a 

l’article 154.1 de la LCSP. 

 

 

 

 

 

11.2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L'ACTUALITZACIÓ DE L'APP DE 

FIPORC 

 

Vist que la fira Fiporc disposa d’una aplicació per a telèfons mòbils, que permet als 

visitants accedir a la programació de la fira, així com d’altres continguts com les dades 

ampliades dels productors locals i els patrocinadors. 

 

Vist que amb les modificacions i novetats que presenta cada any la fira, cal contractar 

el servei d’actualització dels continguts, que només pot prestar l’empresa que va 

dissenyar l’aplicació. 

 

Vist que l’empresa que va dissenyar l’aplicació és Skitude Technolgies, S.L. i a la qual 

se li ha sol·licitat pressupost. 

 

Vist que aquesta empresa ha presentat el següent pressupost per l’actualització de 

continguts de l’app: 

Data i R.E. núm. Empresa Import (I.V.A. no 

inclòs) 

Import (I.V.A. 

inclòs) 

22/01/2019 – 

E2019000373 

Skitude 

Technolgies, S.L. 

1.000.-€ 1.210.-€ 

 

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta. 

 

SEGON.- Aprovar el pressupost presentat l’empresa Skitude Technologies, S.L., 

amb NIF B-66281593, i domicili al carrer Bruc número 20 de Tordera (08490), per un 

import de 1.210.-€ (I.V.A. inclòs), pels treballs d’actualització de l’aplicació de la fira 

Fiporc en la seva edició 2019. 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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