ASSISTENTS:
Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda

A la sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 3 de maig de 2016, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
amb l’assistència de la Secretària
municipal, qui dóna fe de l’acte, i dels
regidors que al marge s’expressen.

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/8 DE DATA 19
D'ABRIL DEL 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
5. ATORGAMENT
LLICÈNCIA
URBANÍSTICA.
TRANSPORTES ESPECIALES SA (CITESA)

COMPAÑIA

IBERICA

DE

6. SOL.LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
QUE
TENEN
LA
CONSIDERACIÓ
D’ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ.
7. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ ESCOMBRARIES PER TENIR CONTRACTADA
RECOLLIDA DEIXALLES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES. MECANITZATS
GAMELL SC. DENEGACIÓ
8. DEVOLUCIÓ GARANTIA PRESTADA EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO DE L'EDIFICI "ESPAI JOVE"
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9. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: PACO HERVÁS SANTOYO, SUBVENCIÓ
PER PARTICIPAR A LA TRIATLÓ "GOLDEN DRAGON RACE"
10. CAMPANYA D'EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A
L'EQUADOR.
11. URGENTS:
11.1 CONTRACTACIÓ DE LA COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA DE
L’ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS
CRITERIS DE VALORACIÓ.
11.2 SUBMINISTRAMENT ESTRUCTURA MUTIJOC PER A LA PISCINA
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11.3 BONIFICACIÓ DEL 10% SOBRE LA QUOTA DE LA TAXA DE LES
ESCOMBRARIES PER ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
11.4 BONIFICACIÓ DEL 20% SOBRE LA QUOTA DE LA TAXA DE LES
ESCOMBRARIES A AQUELLS SUBJECTES PASSIUS QUE PARTICIPEN EN LA
CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ

12. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/8 DE DATA 19
D'ABRIL DEL 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/372 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 19 d’abril de 2016 (RESJGL2016/8), còpia de la qual,
s’ha tremés a tots els regidors.

Elia Masso i Tamayo
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 19 d’abril del 2016 (RESJGL206/8).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/358 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 7/2016,
i d'import
QUARANTA-SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS I VUITANTA-NOU
CÈNTIMS (47.645,89€).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
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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.

Elia Masso i Tamayo

Vista la proposta d’acord número PRP2016/354 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm. 1914 de 12.04.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de MARÇ, en període voluntari i
executiu, per un import total de 41.213,40€, pels conceptes tributaris 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 1.673,50€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de MARÇ tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
1916 de 12.04.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
EXERCICI
2016
2016
2016
2016
2016

CONCEPTE
Despeses bancàries
Execució subsidiària
IIVTNU-Impost
sobre
increment valor terrenys
naturalesa urbana
IVTM - Impost Vehicles
Tracció Mecànica
IVTM - Impost Vehicles
Tracció Mecànica

IMPORT
2,54€
761,39€
38.621,87€
589,58€
20,58€
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2016
2016

Llar d'infants
Recàrrec extemporaneïtat
TOTAL CÀRRECS

142,00€
871,27€
41.009,23€

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de MARÇ, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
1915 de 12.04.2016, i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
EXERCICI
2012

Elia Masso i Tamayo
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2013
2014
2015
2016
2016

CONCEPTE
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
IIVTNU-Impost
sobre
increment valor terrenys
naturalesa urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
TOTAL BAIXES

IMPORT
228,47€
228,47€
66,32€
66,32€
832,46€
577,34€
1.999,38€

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

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/353 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Aprovar la següent certificació d’obres:
 Títol de l’obra: AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA - 2A. FASE
 Empresa adjudicatària: UTE VORACYS-BCR HABITAT RIUDELLOTS
 Número Certificació: 2 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 2069 DE
19.04.2016)
 Import: 47.231,90€
SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar la següent certificació d’obres:
 Títol de l’obra: PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL
POLIGON INDUSTRIAL A RIUDELLOTS DE LA SELVA (FASES 2, 3 i 7)
 Empresa adjudicatària: ASFALTOS BARCINO SL
 Número Certificació: 1 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 2045 DE
19.04.2016)
 Import: 218.905,15€
QUART.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60910.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. ATORGAMENT
LLICÈNCIA
URBANÍSTICA.
TRANSPORTES ESPECIALES SA (CITESA)

COMPAÑIA

IBERICA

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2016/341 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència d’obres majors número 2014/428, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 428 - 01 11 004 117 /2014



Sol·licitant: CITESA COMPAÑÍA IBERICA DE TRANSPORTES ESPECIALES,
S.A.



Obres que s’autoritzen: LEGALITZACIÓ CASETA D’OBRA DESTINADA A
L’EMMAGATZEMATGE D’UN DIPÒSIT DE GAS-OIL



Emplaçament: CARRER ONYAR, 88



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic:...............................................268,32.-€
(pagament efectuat en data 06/10/2014)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 818,22.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. L’ha obtinguda per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per estar
la zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona,
de data 23 de juny de 2015.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

Elia Masso i Tamayo
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. SOL.LICITUD D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
QUE
TENEN
LA
CONSIDERACIÓ
D’ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/331 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per l’entitat que s’indicarà,
contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques.

per tenir

Atès què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, per a l’exercici de 2016 a favor del contribuent que seguidament es
detalla, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8:
Subjecte Passiu

Adreça Tributària

GIBARFRED SL

C/ONYAR, 98

Data i núm.
registre d'entrada
RE 724 11.02.2016

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. SOL.LICITUD EXEMPCIÓ ESCOMBRARIES PER TENIR CONTRACTADA
RECOLLIDA DEIXALLES ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES. MECANITZATS
GAMELL SC. DENEGACIÓ

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/332 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud
d’exempció per tenir contractada la recollida de deixalles
assimilables a domèstiques presentada per l’entitat Mecanitzats Gamell SC, situada
a l’Av. Països Catalans, 220 del polígon industrial
Atès què s'han examinat el registre d’activitats i es constata que l’esmentada
activitat va presentar en data 16 de juliol de 2008, instància per la qual informaven
que es traslladaven a un altre municipi.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- DENEGAR la sol·licitud d’exempció de la taxa pel servei de
recollida de deixalles a l’empresa MECANITZTS GAMELL SC, per no constar
registrada l’activitat en el Registre d’Activitats existent en aquestes oficines
municipals.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. DEVOLUCIÓ GARANTIA PRESTADA EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIO DE L'EDIFICI "ESPAI JOVE"
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/346 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
En data 4 d’agost del 2009, el Ple Municipal va acordar l’adjudicació definitiva del
contracte d’obres del projecte titulat ESPAI JOVE a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI, S.L.U
Vist que el dia 3 de d’abril del 2012 es va subscriure la corresponent acta de
recepció de l’obra, començant a comptar a partir d’aquell moment, el termini de
garantia de 4 anys ofert per l’empresa adjudicatària.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la sol·licitud formulada el passat dia 15 d’abril del 2016 (R.E. núm. 1999 de
18/04/2016), per la companyia mercantil CONSTRUCCONS BUSQUETS VILOBI
S.L.U instant la devolució de l’aval presentat en concepte de garantia definitiva,
corresponent al 5% del preu d’adjudicació.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal Sra. Emma Masó i Casadellà,
de data 7 d’abril del 2016 (R.E. núm. 1857 de 08/04/2016), el qual conclou “Que
un cop feta inspecció de la zona no s’observen deficiències. Per la qual cosa es pot
procedir al retorn de la fiança”.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acordar la devolució de l’aval bancari presentat per
CONSTRUCCIONS BUSQUETS VILOBI, S.L.U., per import de VINT-I-UN MIL CINC
CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (21.587,50€), en
concepte de garantia definitiva per a l’execució de les obres de construcció de
l’Espai Jove.
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat, fent-li entrega
del corresponent aval.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: PACO HERVÁS SANTOYO, SUBVENCIÓ
PER PARTICIPAR A LA TRIATLÓ "GOLDEN DRAGON RACE"
Vista la proposta d’acord número PRP2016/360 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Paco Hervás Santoyo, el dia 15
de gener de 2016, amb registre d’entrada número 173, per la participació a la
triatló anomenada “Golden Dragon Race” que es celebrarà a Hostalric els dies 8 i 9
d’octubre de 2016.
Atès que en la sol·licitud manifesta que aquest any participarà per primera vegada
a la Triatló anomenada “Golden Dragon Race”. És la primera vegada que aquesta
competició es celebra en el territori espanyol. Les altres edicions s’han celebrat a
Regne Unit i a Hawaii. En aquesta competició hi participen atletes de tot el món.
Haurà de recórrer 7,5km nedant, 240Km en bicicleta I 55 Km corrent.
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Vist que la “Golden Dragon Race” és l’única carrera de triatló de dos dies de durada
que es celebra actualment a Europa. Els atletes i els seus equips portaran al límit
les seves capacitats físiques i mentals durant dos dies d'esforç, superació i esperit
d'equip.
Atès que la “Golden Dragon Race” trenca tots els motllos per ara coneguts pel que
fa a triatló de llarga distància, innovant en natació, bicicleta i córrer, fent-la
totalment única i especial.
Atès que el pressupost per participar a aquesta competició és de 1.100€, inclou
inscripció, allotjament i material esportiu.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és
la promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar
suport econòmic tant a les entitats esportives municipals com als esportistes del
municipi que participin en competicions tant nivell nacional com internacional.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports en data 28 d’abril de 2016 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’atleta Paco Hervás Santoyo, veí de Riudellots de la
Selva, una subvenció per import de 550,00 euros per participar en la triatló
anomenada “Golden Dragon Race” que es durà a terme els dies 8 i 9 d’octubre de
2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48026.341 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’interessat que haurà de presentar abans del dia 30
de novembre del 2016 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 1.100,00€, amb els models normalitzats
aprovats per aquesta corporació:
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Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses).

QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en la roba i material esportiu, en
qualsevol acta, acció de publicitat o difusió que realitzi sobre les actuacions objecte
de la present subvenció. A més l’interessat haurà de realitzar una xerrada a la
població on expliqui la seva experiència, els entrenaments i la participació a
aquesta triatló.
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CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’interessat, i si en un termini d’un mes no
manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques per a la seva aplicació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

10. CAMPANYA D'EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A
L'EQUADOR.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/369 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el passat 16 d’abril del 2016, un terratrèmol de la magnitud 7,8 graus a
l’escala de Richter va sacsejar l’Equador, essent el pitjor sisme que s’ha produït a
l’Equador en els darrers 30 anys, provocant centenars de víctimes i ferits.
Vista la intenció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament d’identificar
una resposta a la crisi humanitària de l’Equador orientada a la mitigació de riscos i
la gestió del territori, en clau de reconstrucció i prevenció de riscos i desastres, amb
l’objectiu de garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris
afectats i amb visió de procés.
Donat que en aquest sentit, el Fons Català fa una crida als Ajuntaments a sumar-se
a aquests procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.
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Atès que el pressupost municipal disposa d’una partida pressupostària destinada a
col·laborar en projectes solidaris (transferències solidaritat).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Fons de Cooperació al Desenvolupament amb NIF
G17125832 una aportació econòmica per import de 202,2€ a raó de 0,10 per
habitant, amb càrrec a la partida pressupostària 48004.231 del pressupost vigent.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord al Fons de Cooperació al
Desenvolupament.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11. URGENTS
11.1 CONTRACTACIÓ DE LA
COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA DE
L’ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS DE
VALORACIÓ.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de cobrir la pista de l’escola, es va
encarregar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva la redacció del
corresponent projecte.
Aprovat el projecte d’obres corresponent, amb un pressupost d’execució per
contracte de 242.822,57 (iva exclòs). redactat pels citats Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de la Selva, efectuat el replantejament del mateix i existint la
disponibilitat dels terrenys, s’incorpora el mateix a l’expedient de contractació.
Donada la característica de l’obra i l’import del pressupost d’execució per contracte
es considera com a procediment més adequat, el procediment obert , en el que
l’adjudicació recaurà en el licitador que hagi fet l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
Atès que el dia 29 d’abril de 2016, la Secretària-interventora de la Corporació ha
informat sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinaris del pressupost vigent, així com sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a la contractació de les obres referides.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

13

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

b3e37d38b8ce44f380e8d35e5daa98ae001

Url de validació

http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/riudellotsdelaselva

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Vist el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
de les esmentades obres.
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De conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional segona del TRLCSP,
corresponen a l’Alcaldia les competències com a òrgan de contractació respecte dels
contractes d’obres l’import dels quals (IVA inclòs) no superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost. No obstant, l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució número 2015/307, de 8 de juliol de 2015, va delegar a favor
de la Junta de Govern local, entre d’altres, les següents atribucions, sense perjudici
de la seva possible avocació de nou a favor de l’Alcaldia quan ho estimi necessari
per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials:
“Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no
s uperi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, els 6.010.121.04 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’ import acumulat
de totes les seves anualitat no superi ni el percentatge indicat, referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada.”
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació de les obres
corresponents al projecte titulat “PROJECTE DE COBERTA PER A LA PISTA
POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA” amb pressupost total
d’execució per contracte 242.822,57 € (iva exclòs).
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà
la contractació de les obres, que se seguirà per procediment
obert
tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació; el qual s’adjunta com a document annex a la present proposta.
Condicionar l’aprovació del plec de clàusules a l’emissió d’un informe favorable del
redactor del projecte respecte a la reducció del termini d’execució i acordar
l’obertura de la convocatòria pública.
QUART.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil del
contractant del web municipal, amb una antelació mínima de set dies respecte a la
reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació de la documentació referida a
l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
ANNEX
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE TITULAT
PROJECTE DE COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT , OFERTA
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ECONÒMICAMENT
VALORACIÓ.

MÉS

AVANTATJOSA,

DIVERSOS

CRITERIS

DE

1. OBJECTE
1.
L’objecte d’aquest Plec de clàusules és la regulació de les condicions
administratives particulars de l’adjudicació i posterior execució del contracte de les
obres corresponents
al projecte titulat “Projecte de coberta per a la pista
poliesportiva de l’escola de Riudellots de la Selva”.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

12/05/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/05/2016 ALCALDESSA

2.
El projecte, d’acord amb l’article 123 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre), es composa
de memòria (descriptiva, tècnica i annexos a la memòria), plec de condicions
(facultatives i tècniques), amidaments i pressupost, estudi bàsic de seguretat i
salut i plànols de conjunt i de detall.
Tota la documentació obrant del projecte té caràcter contractual.
3.
La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat
Europea té el següent codi (CPA): 45.22.1.
4.
La codificació corresponent a la nomenclatura Vocabulari comú de contractes
(CPV) és: 452600007.
5.
GRUP 2 SUBGRUP 3 CATEGORIA D , de conformitat amb l’establert al Real
decret 773/2015.
2. QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC
1.
Aquest contracte té caràcter administratiu i es qualifica com a contracte
d’obres, de conformitat amb el que disposa l’article 6 del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes
del sector públic.
2.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en
aquest plec i en el projecte. El desconeixement dels termes del contracte, dels
documents annexos que en formin part o de les instruccions, plecs o normes
aprovades per l’Ajuntament, que puguin ser d’aplicació en l’execució d’allò pactat,
no eximirà el contractista de l’obligació del seu compliment.
3.

En tot el no previst en els plecs es regiran per les següents normes:
-

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic (a partir d’ara TRLCSP).
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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 el que no s’oposi al TRLCSP.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 3 d’octubre, de contractes del sector públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, Reguladora de la subcontractació en el sector
de la construcció.
RD 1109/2007, de 24 d’agost, que desenvolupa la Llei 32/2006.
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
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I amb caràcter supletori:

-

La normativa estatal i autonòmica aplicable al règim local.
La resta de normes de dret administratiu.
Les normes del dret privat, si s’escau.

3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
1.
El pressupost màxim de licitació de la totalitat del contracte és
242.822,57 € ( IVA exclòs).

de

2.
Els licitadors en les seves ofertes contemplaran l’Impost sobre el valor afegit
(IVA) com a partida independent.
3.
El pressupost del contracte comprèn totes les despeses directes i indirectes
que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució de l’objecte del
contracte; les taxes que resultin d’aplicació segons les disposicions vigents i tota
classe d’impostos i llicències municipals, provincials o estatals.
4.
De conformitat amb el que determina l’article 88 del TRLCSP, el valor
estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat, es fixa en 242.822,57 €.

4. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
La despesa derivada de les obres objecte de la present contractació es finançarà
amb càrrec a la partida 16.342.63200 del pressupost municipal.
5. PAGAMENT DEL PREU
1.
El contractista tindrà dret a l’abonament del preu fixat per a la realització de
les obres realment executades de conformitat amb el preu fixat en l’adjudicació del
contracte, i el de les modificacions, si les hagués, mitjançant certificacions
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subscrites per la direcció tècnica, amb l’informe favorable dels serveis tècnics
municipals, i aprovades per la Junta de Govern local.
2.
El contractista expedirà mensualment les certificacions d’obra segons el
model previst a l’annex XI del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre), d’acord amb
les determinacions previstes en els seus articles 147 i següents del mateix Text
normatiu.
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3.
L’Administració haurà d’abonar el preu dins els trenta dies següents a
l’aprovació de les certificacions d’obra. I aquestes, s’hauran d’aprovar per part de la
Junta de govern local, dins els trenta dies següents a la seva presentació En el
Registre general d’entrada de l’Ajuntament.
6. TERMINI D’EXECUCIÓ
1.
S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de CINC MESOS, a
comptar de l’endemà de la data de signatura de l’acta de comprovació del
replanteig de l’obra.
2.
L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini fixat per a la
realització del contracte, així com dels terminis parcials que en el seu cas
s’haguessin establert.
3.
La comprovació del replanteig s’efectuarà de conformitat amb el que
disposen l’article 229 del TRLCSP i els articles 139 a 141 del Reglament General de
la Llei de contractes de les Administracions públiques (Reial Decret 1098/2001), de
12 d’octubre.
7. PROCEDIMENT, TRAMITACIÓ I FORMA D’ADJUDICACIÓ
L’expedient de contractació es tramitarà de forma ordinària conforme el que
disposa l’article 109 del TRLCSP. La licitació del contracte no està subjecte a
regulació harmonitzada al no donar-se els supòsits establerts a l’article 14 del
TRLCSP i es farà servir el procediment obert, mitjançant diversos criteris de
valoració per a l’adjudicació del contracte delimitat en l’article 157 de la TRLCSP,
segons el qual tot empresari interessat podrà presentar una oferta, restant exclosa
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
L’adjudicació recaurà en el licitador que presenti l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I MESA DE CONTRACTACIÓ
1.
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de la Corporació
municipal, de conformitat amb la resolució de l’Alcaldia núm. 2015/307 de 8 de
juliol, de delegació d’atribucions.
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2.
Com a òrgan d’assistència, es constitueix la Mesa de contractació
composada pels següents membres:
Presidència: Alcaldessa de la Corporació Sra. Montserrat Roura i Massaneda
o altre/a regidor/a en qui delegui.
Vocals:
o Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea
d’hisenda o regidor/a en qui delegui.
o Sra. Paula Tubert i Casals, regidora del grup municipal d’ERC o
regidor/a en qui delegui.
o Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària-interventora de la Corporació o
persona en qui delegui.
Sra. Emma Masó i Casadellà, arquitecta tècnica municipal o persona en qui
delegui.
Secretaria: Sra.
Silvia Artau Plenascosta funcionària interina tècnica
d’administració general o persona que la substitueixi.

3.
La Mesa de contractació té la funció d’assistir l’òrgan de contractació per a
fer la valoració de les ofertes i, a aquest efecte, s’ha de reunir per a tractar els
expedients que han d’ésser sotmesos a l’estudi i a l’elaboració d’una proposta per
l’òrgan de contractació. També té les funcions de l’article 152.3 del TRLCSP
relatives a la tramitació de l’audiència amb els licitadors i les que per delegació li
atorgui l’òrgan de contractació.
Amb caràcter supletori, és aplicable a la Mesa de contractació el règim jurídic dels
òrgans col·legiats que estableixen els articles 13 a 20 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
4.
La composició es publicarà en el perfil del contractant amb una antelació
mínima de set dies respecte a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació
de la documentació.
9. PERFIL DEL CONTRACTANT
L’accés públic al perfil del contractant propi de l’òrgan de contractació es realitzarà
a
través
de
la
següent
adreça
d’Internet:
https://www.seu.cat/riudellotsdelaselva/perfildelcontractant
10. DESPESES DE PUBLICITAT
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses dels anuncis del contractes en els
diaris o butlletins oficials, així com en altres mitjans de difusió, fins a un import
màxim de NOU-CENTS EUROS (900.-€).
11. CONDICIONS DELS LICITADORS
Poden participar en la licitació les persones jurídiques o naturals que tinguin plena
capacitat d’obrar, acreditin la seva solvència econòmica, financera
tècnica i
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professional i no es trobin compreses en cap de les prohibicions per a contractar
previstes per l’art. 60 del TRLCSP, en concordança amb els articles 9 a 24 del Reial
decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les Administracions públiques.
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L’acreditació d’aquests requisits, quan
presentació dels següents documents:

correspongui,

es

farà

mitjançant

la

a) Capacitat d’obrar:
a. Persones jurídiques: escriptura o document de constitució, els
estatuts o acte fundacional, en els que constin les normes per les
quals es regula la seva activitat, degudament inscrits en el Registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica.
b. Empresaris no espanyols nacionals d’estats membres de la UE:
inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat
en el que estan establerts o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada o un certificat, en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.
c. Altres empresaris estrangers: informe de la Missió diplomàtica
permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina consular en
l’àmbit territorial del qual radiqui el domicili de l’empresa.
b) Solvència econòmica i financera: es podrà acreditar pel següent mitjà, de
conformitat amb l’establert a l’article 75 del TRLCSP.
a. Declaració sobre la xifra anual de negocis que referit a l’any de
major volum anual de negocis dins dels darrers tres últims anys
conclosos, haurà de ser al menys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte. El volum anual de negocis del licitador o candidat
s’acreditarà per mitja de les seves comptes anuals aprovades i
dipositades en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en
aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre
oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el registre mercantil ho acreditaran a traves dels seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzades pel Registre Mercantil.
c) Solvència tècnica: s’haurà d’acreditar per als següents mitjans, de
conformitat amb l’establert a l’article 76 del TRLCSP.
a. Una relació de les obres executades en el curs dels últims deu anys,
del mateix tipus o naturalesa avalada per certificats de bona execució
per a les obres més importants (aquests certificats hauran d’indicar
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si
es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i
es van dur a terme de forma normal) i el requisit mínim serà que
l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o
superior del valor estimat del contracte de conformitat amb
l’establert al Real Decret 773/2015, de 28 d’agost .
b. Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es
disposarà per a l’execució de les obres, acompanyada de la
documentació acreditativa pertinent.
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c. Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància
dels seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada
de la documentació justificativa corresponent.
També podran presentar sol·licituds de participació, d’acord amb l’establert a
l’article 59 del TRLCSP, les unions d’empresaris que es constitueixin temporalment
a l’efecte, sense que sigui necessària la formalització de les mateixes en escriptura
pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor.
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Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders suficients per a exercitar els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte i fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments de quantia
significativa.
A efectes de licitació, els empresaris que vulguin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d’indicar els noms i circumstància dels que la constitueixen i la
participació de cadascun d’ells, així com que assumeixen el compromís de
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte.
La durada de les unions temporals d’empreses serà coincident amb la del contracte
fins a la seva extinció.
12.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

D’acord amb el que estableixen els articles 150 i 176 del TRLCSP, per a la valoració
de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa es
tindran en compte els següents criteris vinculats a l’objecte del contracte:
a) Preu. 6 punts
b) Termini de garantia de les obres, addicional al assenyalat com a mínim. 2
punts.
c) Reducció del termini de les obres : 2 punts.
La ponderació atribuïda a cadascun dels criteris esmentats, serà la següent:
a) Preu: Es valoraran les ofertes de manera que a la més econòmica se li
atribuirà la major puntuació (6 punts) i a la resta d’ofertes se’ls hi atorgarà
la puntuació que resulti d’aplicar la següent fórmula:
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Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = 6X ------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
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b) Termini addicional de garantia de les obres: es valorarà fins un màxim de 2
punts els anys de garantia addicionals que ofereixi cada una de les
empreses licitadores, a raó de 0,5 punts/any. Per tan el termini addicional (
termini superior a l’any) màxim que poden oferir els licitadors a l’objecte de
la seva valoració és de 4 anys. S’expressarà de forma explícita prenent com
a unitat de còmput l’any sencer, de forma que no es valoraran propostes
fraccionades. Exemple: si un licitador ofereix 3,6 anys es valorarà només els
3 anys.

c) Reducció del termini d’execució de les obres: a raó de 0,34 punts per cada
setmana de reducció amb un màxim de 2 punts. Per tan la reducció màxim
que poden realitzar les empreses als efectes de la seva valoració és de 6
setmanes. Una reducció superior a 6 setmanes no serà objecte de
valoració i es valorarà aquest apartat amb 0 punts.
Per la
determinació de la puntuació es tindrà en compte dos decimals. S’haurà
d’acompanyar a la proposta de reducció un pla de treball, sense la
presentació del pla de treball, la proposta de reducció es valorarà
amb 0 punts.
13. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ,
FORMALITATS I DOCUMENTACIÓ.
13.1 Lloc i termini de presentació
Les proposicions es presentaran al Registre General d’Entrada situat a les
dependències de l’Ajuntament, de les 8 del matí a les 14 hores durant el termini
màxim dels 26 dies naturals a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions
de l’anunci de la licitació al Butlletí Oficial de la Província, i al Perfil del contractant
Si el termini de presentació de proposicions s’escau en dissabte o dia
festiu, aquest s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent.
També podran presentar-se proposicions per correu, havent-se d’acreditar, per part
de l’interessat, amb el resguard corresponent, i amb la data d’imposició de la
tramesa a l’oficina de Correus i anunciar el mateix dia i com a màxim fins a
l’acabament del termini de presentació de pliques (abans de les 14 hores de la
tarda) al Registre General de l’Ajuntament la remissió de la seva proposició, per fax
o telegrama, conforme el que disposa l’article 80 del RGLCAP. Sense complir els
esmentats requisits no serà admesa la proposició en cas de rebre’s fora del termini
fixat en l’anunci de licitació. No s’accepta la notificació per correu electrònic. No
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obstant, transcorreguts 10 dies des de la finalització del termini de presentació, no
serà admesa cap proposició enviada per correu. El registre general d’entrada
acreditarà la recepció del fax, telegrama amb la data d’expedició i recepció dels
mateixos.
La presentació de sol·licituds de participació, de conformitat amb l’establert a
l’article 145 del TRLCSP, suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules establertes en el present Plec, sense
excepció o reserva alguna.
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Cada licitador no podrà presentar més d’una sol·licitud de participació i tampoc
podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb un altre si ho ha fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes
normes comportarà la no admissió de totes les propostes subscrites per ell.
La presentació de diferents sol·licituds de participació per empreses vinculades
produirà els efectes que es determinin reglamentàriament en relació amb l’aplicació
del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats previst a l’article 152
del TRLCSP.
Es consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits de
l’article 42 del Codi de comerç.
Les sol·licituds de participació seran secretes i s’aplicaran els mitjans que
garanteixin aquest caràcter fins al moment en què hagi de procedir-se a l’obertura
en públic de les mateixes
El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i
solvència exigits per a contractar amb l’Administració serà el de finalització del
termini de presentació de les proposicions.
Les sol·licituds de participació o proposicions es presentaran en dos sobres tancats
anomenats 1 i 2, a l’exterior dels quals hi hauran de constar les dades següents:
Sobre 1. Denominat “Documentació administrativa per a prendre part en el
procediment
obert per a la contractació de les obres corresponents al
projecte titulat “Projecte coberta per a la pista poliesportiva de l’escola de
Riudellots de la Selva”. i contindrà la següent documentació:
A.- En el cas d’estar inscrits en el Registre de licitadors de la Generalitat de
Catalunya
Els licitadors inscrits en aquest registre estan exempts de lliurar la documentació
registral que acredita la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació;
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la classificació empresarial o la solvència econòmica financera tècnica i professional
i l’alta en l’impost d’activitats econòmiques i el rebut del darrer pagament o, si
s’escau, la declaració d’exempció.
Així mateix també queden dispensats de presentar la declaració de no trobar-se en
cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar TRLCSP i,
especialment, de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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Serà suficient que els licitadors indiquin que estan inscrits en el Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores i presentin una declaració de vigència de les dades que
inclou.
En cas de concórrer a la licitació vàries empreses, constituint una unió temporal,
cadascuna d’elles haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, indicant els
noms i circumstàncies dels contractistes que subscriuen les proposicions, la
participació de cadascuna d’elles, designant la persona o entitat que, durant la
vigència del contracte ha d’ostentar la representació de la unió davant
l’Administració.
B.- En el cas de que no es disposi de certificats haurà de presentar els
següents documents:

- Índex o relació en la que es facin constar els documents inclosos ordenats
numèricament.
- Quan es tracti de persones físiques s’acompanyarà còpia del document
nacional d’identitat o document que el substitueixi i el número d’identificació fiscal
(NIF). Quan l’empresari individual actuï mitjançant representant s’acompanyarà
l’escriptura de poder o còpia d’aquesta, degudament inscrita en el registre públic
corresponent i el DNI del representant.
- Quan es tracti de persones jurídiques s’acompanyarà escriptura de constitució
de l’entitat i de les seves modificacions, degudament inscrita en el Registre
Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la legislació
mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacions,en què constin les normes reguladores de
l’activitat de l’empresa, inscrits en el seu cas, en el registre corresponent. Així
mateix s’acompanyarà el DNI i l’escriptura de poder del representant o la seva
còpia, degudament inscrita en el registre públic corresponent.
- Les persones físiques o jurídiques d’Estats que no pertanyen a la unió Europea
hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió diplomàtica
Permanent Espanyola que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que
l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet a la seva vegada la
participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb
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els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als enumerats a l’article
3 dl TRLCSP, en forma substancialment anàloga.
-Tindran capacitat per a contractar amb el sector públic, en tot cas, les
empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea que , de
conformitat amb la legislació de l’Estat en que estiguin establertes, es trobin
habilitades per realitzar la presentació del que es tracti. Quan la legislació de
l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una autorització
especial o que pertanyin a una determinada organització per poder prestar el servei
del qual es tracti, hauran d’acreditar que compleixen amb aquest requisit.
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Les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’executi a l’Estat
espanyol, hauran de presentar una declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de
manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
-Declaració responsable de no trobar-se sotmès a cap de les prohibicions
per a contractar conforme als articles 60 i 61 del TRLCSP, d’acord amb el model
que figura en aquest Plec També hi ha de constar expressament la circumstància
que l’empresa es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries, amb
la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva , imposades per les
disposicions vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit
s’hagi d’exigir abans de l’adjudicació a les empreses que puguin resultar amb millor
puntuació, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del
requeriment efectuat per l’òrgan de contractació.
-Si escau, document de compromís de constituir una unió temporal
d'empreses (UTE). En els casos en què diversos empresaris concorrin agrupats en
unió temporal hauran d’aportar, a més a més, un document, que podrà ser privat,
en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la.
Aquest document haurà d'estar signat pel representant de cadascuna de les
empreses i s'hi expressarà la persona que designen com a representant de la UTE
davant l'Administració per a tots els efectes relatius al contracte, així com la
participació que correspon a cadascun d'ells en la UTE.
-Si escau, declaració de grup empresarial. Quan empreses del mateix grup,
entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits de l’article 42.1 del
Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en UTE),
hauran de presentar la corresponent declaració fent constar les denominacions
socials de les esmentades empreses, als efectes del que es disposa a l’article 86 del
RGLCAP. La manca de presentació d’aquesta declaració s’entendrà com a declaració
per part del licitador que no concorre aquesta circumstància.
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-Declaració del licitador per a la recepció de les notificacions electròniques,
si s’escau.
-Documentació acreditativa de la solvència econòmica financera tècnica i
professional.
Així mateix, cal tenir present que el moment decisiu per apreciar la concurrència
dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb l’Administració,
serà el de finalització del termini de presentació d’ofertes.

Elia Masso i Tamayo
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A. Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar i
d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, d’acord amb el següent model:
“En/Na [segons el cas] ..........................................., major d’edat,
amb DNI ......................, en nom propi / en nom i representació de
l’entitat mercantil [segons el cas]......................, domiciliada a
................, carrer .........................., número ...., i amb NIF
.....................; declaro sota la meva responsabilitat que no estic sotmès
/ ni jo ni l’empresa que represento estem sotmesos [segons el cas] a cap
de les prohibicions i incompatibilitats per contractar senyalades a l’article
60 del TRLCSP i que em trobo / aquesta empresa es troba [segons el
cas] al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
(Lloc, data i signatura del licitador)”
B. Autorització, si s’escau, d’ús preferent del correu electrònic per a rebre
les notificacions relacionades amb l’objecte del contracte, d’acord amb el
següent model:
“En/Na ................................., amb DNI ...................., en nom propi /
en
nom
i
representació
de
l’entitat
mercantil
[segons
el
cas]......................,
domiciliada
a
................,
carrer
.........................., número ...., i amb NIF ....................; autoritzo a
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per tal que, a partir d’aquesta
data, pugui practicar totes les notificacions derivades de la contractació
de les obres corresponents al projecte titulat “Projecte de coberta per a
la pista poliesportiva de l’escola de Riudellots de la Selva”. Riudellots de
la Selva, mitjançant notificació electrònica a la següent adreça de correu
electrònic ........................, i pugui enviar-me el corresponent avís al
següent número de telèfon mòbil ..............

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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(Lloc, data i signatura del licitador)”

Sobre 2. Denominat “Proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica per a prendre part en el procediment obert per contractar
les obres corresponents al projecte titulat “PROJECTE DE COBERTA PER A LA
PISTA POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA” i contindrà
la informació següent:
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1. Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació de l’oferta : Un document, en
sobre tancat, segons el següent model:
En/Na ..........................., amb DNI núm. ......................................., amb
domicili a efectes de notificació a ................................(CP ............), al carrer
............................ núm. ...... pis ........, porta ..........., telèfon de contacte
........................, actuant en nom propi o en representació ...........................,
NIF....................

EXPOSO:
Que estic assabentat/da de la licitació convocada per l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva per a contractar les obres corresponents al projecte titulat “PROJECTE DE
COBERTA PER A LA PISTA POLIESPORTIVA DE L’ESCOLA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA” i
ofereixo executar el contracte per un preu total de
.................................€.
El preu ofertat inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui produir,
excepte l’Impost sobre el Valor Afegit.
Amb una reducció del termini d’execució de ............ setmanes.
Amb una ampliació addicional del termini de garantia de les obres de ........... anys

Que, conec i accepto íntegrament les clàusules administratives, econòmiques i
tècniques contingudes en el plec regulador d’aquesta contractació i declaro que
reuneixo totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

Elia Masso i Tamayo
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Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i no es podrà subscriure
cap proposta en nom d’una unió temporal si concorre individualment o si forma part
d’una altra unió temporal d’empreses que participi en la licitació.

14.- OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
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2.
Quan
s’identifiqui
una
proposició
que
pugui
ser
considerada
desproporcionada o anormal, s’haurà de donar audiència al licitador que l’hagi
presentat per a què justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la
mateixa, en particular en el que es refereix a l’estalvi que permeti el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades o les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per a executar la prestació, la
originalitat de les prestació proposades, el respecte de les disposicions relatives a la
protecció de l’ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en que es vagi a
realitzar la prestació, o la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.

Elia Masso i Tamayo

1.
En aquesta licitació s’entendrà que una proposició podria ser considerada
desproporcionada o anormalment baixa quan el preu ofert pel licitador sigui
desproporcionats d’acord amb els criteris establerts a l’article 85 del RGLCAP. No es
valorarà la anormalitat o desproporcionalitat pel que fa als altres criteris
d’adjudicació atès que ja tenen establerts uns límits clars d’adjudicació.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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3.
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador
estimés que l’oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de
valors anormals o desproporcionats, l’exclourà de la classificació i acordarà
l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa, d’acord amb
l’ordre en que hagin quedat classificades, que s’estimi que pot ser complerta a
satisfacció de l’administració i que no sigui considerada desproporcionada o
anormal.
15.- VARIANTS I MILLORES
En el present contracte no es podran presentar ni variants ni millores.
16.- GARANTIES
1.
De conformitat amb el que disposa l’article 103 del TRLCSP, no s’exigeix als
licitadors la constitució de la garantia provisional.
2.
Tanmateix, l’empresa que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa
haurà de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un cinc
per cent (5%) de l’import de l’adjudicació, I.V.A. exclòs.
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Aquesta garantia es constituirà en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en que hagués rebut el requeriment.
3.
Podrà exigir-se una garantia complementària de fins al 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs, de manera que la garantia total pot arribar a un 10% de
l’import del contracte, si l’adjudicatari ha presentat una oferta desproporcionada o
amb valors anormals d’acord amb l’establert a la clàusula 14 anterior.
4.
Serà d’aplicació el que disposa l’article 99 del TRLCSP, per reposició i
reajustament de garanties.

Elia Masso i Tamayo
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5.
Aquesta garantia respondrà dels conceptes enumerats a l’article 100 del
TRLCSP, i serà retornada al contractista, un cop transcorregut el termini de garantia
ofert o el d’un any en cas que no se n’ofereixi, a comptar de la data de recepció de
les obres o conformitat.
6.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de
garantia, el director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista,
redactarà un informe sobre l’estat de les obres. En cas de ser favorable, es
procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia; de no ser favorable, i si els
defectes es deuen a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús d’allò construït,
es dictaran instruccions al contractista per a la reparació d’allò construït, concedintli un termini a l’efecte, durant el qual continuarà encarregat de la conservació de
les obres.
7.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per
vicis ocults de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del
contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es manifestin
durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.
17.- DRETS I OBLIGACIONS
1.
El contractista, un cop adjudicades les obres, assumeix les següents
obligacions:
a. Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització,
amb estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte i al
Projecte que li serveix de bases, a les modificacions aprovades, en el
seu cas, i a les instruccions que en interpretació tècnica del projecte,
donés al contractista el director de les obres.
b. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el
termini de garantia, el contractista és responsable dels defectes que
es puguin advertir en la construcció, tal i com estableix l’article 230
del TRLCSP.
c. En casos de força major i sempre que no hi hagi una actuació
imprudent per part del contractista, aquest té dret a una
indemnització pels danys i perjudicis que se li hagin produït, d’acord
amb el que estableix l’article 231 del TRLCSP.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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d. Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres
amb el text i amb la forma que li assenyali l’Ajuntament, així com
instal·lar els senyals precisos per indicar l’accés a les obres i de
circulació per l’entorn i de precaució. En cas d’incompliment,
l’Ajuntament executarà les prescripcions de l’esmentada normativa i
descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o
de les següents, si fos necessari.
e. Complir la normativa vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat
social i de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra norma de
caràcter general aplicable al personal al seu càrrec, i de protecció de
dades de caràcter personal.
f. Designar un delegat d’obra, tècnic competent o responsable per a la
bona marxa dels treballs i el comportament del personal. Aquest
haurà de fer d’enllaç amb els corresponents serveis municipals, el
responsable del contracte i el director facultatiu de l’obra.
g. Guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i
assumptes o antecedents als quals tinguin accés i que, no essent
públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. El
contractista quedarà obligat al compliment del que disposa la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal; el RD 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament de mesures de seguretat de fitxers automatitzats que
continguin dades de caràcter personal i en la resta de normes sobre
aquesta matèria.
h. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics,
hidràulics, etc. que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis,
assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de
les obres que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
i. Fer la correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l’activitat,
prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant una correcta gestió
dels residus i minimitzant l’impacte acústic, d’acord amb la legislació
vigent.
j.- Treballar durant el mes d’agost atès que es tracta d’un
equipament docent. Prohibició de parar les obres durant el mes
d’agost
k. Responsabilitat
El contractista serà responsable dels treballs realitzats pel seu personal,
col·laboradors i subcontractistes, si s’escau, i estarà obligat a indemnitzar
tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els
danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Ajuntament.
També serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que
desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l’Ajuntament o per
a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució el contracte.
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Fins que tingui lloc la recepció, el contractista respondrà de la correcte realització
dels treballs contractats i els defectes que en ell hi hagués, sense que sigui eximent
ni doni dret algun a la circumstància que els serveis municipals els hagin examinat
o reconegut durant la seva elaboració, o acceptat en comprovacions, valoracions o
certificacions parcials.

Elia Masso i Tamayo
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El contractista s’obligarà a concertar i a mantenir actualitzada durant la vigència del
contracte, una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades
pel contractista, amb un capital assegurat mínim 300.000 € per sinistre i any, i
de 300.000 € per víctima o, si s’escau, una assegurança de riscs professionals.
Una còpia d’aquesta pòlissa serà lliurada a l’Ajuntament abans de la signatura
del contracte. Essent al seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de
les obres. A aquests efectes haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a la del
mes en el que hagi de renovar la pòlissa còpia de la mateixa i justificat del
pagament de la prima o de procedir al seu pagament per un altre període.
En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència pel termini de
garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada.
L’Ajuntament podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en
el cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia, fins que el
contractista acrediti el compliment d’aquesta obligació sense que el període de
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de
les certificacions o de la liquidacions.

18.- REVISIÓ DE PREUS
En el present contracte no procedirà la revisió de preus.
19.- OBERTURA I EXAMEN DE LES PROPOSICIONS
1.-

Tramitació davant la Mesa.

Als efectes de qualificació de documents la Mesa es reunirà a les dependències de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
El President ordenarà l’obertura dels sobres “1r” i la Secretària de la Mesa
certificarà la relació de documents que figuri en el sobre.
Si la Mesa observés defectes o omissions subsanables en la documentació
presentada, ho comunicarà verbalment als interessats, disposant els licitadors d’un
termini de tres dies hàbils per poder corregir o subsanar els defectes davant la
mesa de contractació.
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A més, podrà sol·licitar aclariments respecte els certificats i documentació
presentada o requerir-los la presentació d’altres complementaris dins el mateix
termini esmentat.
Si solament s'hagués rebut una sol·licitud admissible, la Mesa podrà acordar declarar
desert la licitació, sense que es procedeixi a l'obertura del corresponent sobre de
documentació econòmica. Es resoldrà el mateix, si cap dels sol·licitants acomplís les
condicions exigides per a prendre-hi part.

Elia Masso i Tamayo
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Conclosa la fase anterior, seguidament es celebrarà l’acte públic d’obertura de les
proposicions que es desenvoluparà de conformitat amb allò establert en els articles
26, 27 i 30 del Real Decret 817/2009 de 8 de maig.
Oberts i diligenciats degudament els sobres esmentats, la Mesa podrà acordar que
atès el elevat nombre d’empreses que s’han presentat és necessari reunir-se en sessió
privada per poder determinar l’empresa que ha obtingut la puntuació més elevada.
En cas que no es consideres necessari la Mesa de Contractació proposarà al licitador
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Si alguna proposició no té concordança amb la documentació examinada i admesa,
excedeix del pressupost base de licitació, varia substancialment el model establert,
o comporta un error manifest en l’import de la proposició, o existeix reconeixement
per part del licitador que té un error o una inconsistència que la fan inviable, ha de
ser rebutjada per la Mesa, en una resolució motivada.
La Mesa de contractació sol·licitarà els informes tècnics que consideri pertinents per
a valorar i ponderar les ofertes.
La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicació proposat davant l’Ajuntament.
Els acords de la Mesa tindran sempre caràcter provisional, per la qual cosa no seran
susceptibles de cap mena d'impugnació.
2.
Les actes de les Sessions seran redactades pel Secretari de la Mesa i s'hi
consignarà:
a.

Lloc, dia i hora en què comença l'acte.

b.

Noms, cognoms i funcions dels components de la Mesa de Contractació.

c.

Relació de totes les proposicions presentades que expressin els noms
de les empreses i els preus oferts.

d.

Referència de les proposicions admeses, i en el seu cas, de les
rebutjades, que expliqui els motius d'aquesta declaració d'exclusió.
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e.

Resum de les deliberacions entre els membres de la Mesa de Contractació.

f.

Hora en què finalitzarà l'acte.

g.

Certificació del Secretari de la Mesa de Contractació que acrediti que
l'empresa a la qual es proposa l'adjudicació ha presentat la documentació necessària prevista pel present plec de clàusules.

h.

Les Actes seran firmades pel President i el Secretari.

Elia Masso i Tamayo
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La documentació que acompanya les proposicions quedarà a disposició dels
interessats. En el supòsit que es formuli protesta, reclamació o reserva, la Mesa
retindrà la documentació referent a la proposició objecte d'aquesta.
1.
La Mesa de contractació ordenarà de forma decreixent les ofertes
presentades i proposarà l’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi
formulat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
2.
De tot l’actuat se’n deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà
d’estendre.
20.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1.- L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins el termini de deu dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la següent
documentació:
-

-

-

Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previs
subcontractar, assenyalant el seu import, percentatge respecte el
pressupost d’execució material i el nom o el perfil empresarial, justificant
suficientment l’aptitud del subcontractista per a executar-la per referència
als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.
Documentació Aacreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Documentació justificativa de disposa efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme
l’article 64.2 del TRLCSP, acreditant, específicament, que els treballadors
que ocuparan per executar el contracte, estan afiliats i donats d’alta a la
Seguretat Social.
Documentació acreditativa de la constitució de la garantia.
Justificant del pagament dels anuncis.

2.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest
cas, a requerir la mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en que
hagin quedat classificades les ofertes.
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3.
L’adjudicació s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada
dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació, en la qual es
concretaran i fixaran els termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i,
simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.
4.
La notificació haurà de contenir la informació que permeti al licitador exclòs
o descartat interposar el recurs corresponent i en especial haurà d’expressar els
extrems de l’article 135.4 del TRLCSP i s’indicarà el termini en que ha de procedirse a la formalització del contracte.
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La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permetin tenir constància de la
seva recepció pel destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic
a l’adreça que els licitadors haguessin designat al presentar les seves proposicions.
5.
Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, hauran
d’aportar, abans de la formalització del contracte, l’escriptura de constitució.
6.
Igualment quan s’exigeixi a l’adjudicatari que concerti algun tipus
d’assegurança haurà d’aportar-se la pòlissa corresponent abans de la formalització
del contracte.
7.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses
sense obrir, seran arxivades. Formalitzat el contracte la documentació
administrativa presentada en els sobres “1” quedarà a disposició dels interessats.
8.
Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi
dictat l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta,
sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà
sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia
comunicació als licitadors que acceptin la pròrroga.
21.- PLA DE SEGURETAT I SALUT
1.
El contractista està obligat a presentar a la Corporació Municipal, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la data d’adjudicació del contracte i, en
tot cas, abans de l’acta de comprovació del replanteig, un Pla de seguretat i salut
en el treball, d’acord amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
2.
El contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions
complementàries que li siguin dictades pel coordinador de seguretat i salut per a la
regulació de les relacions entre ambdues parts en el que es refereix a les
operacions de control, supervisió i, en general, d’informació, relacions amb
l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals.
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3.
El pla serà aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, amb informe
previ de la Direcció facultativa de l’obra i es comunicarà a l’autoritat laboral.
4.
El Pla de seguretat i salut aprovat estarà a disposició permanent de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en
matèria de seguretat i salut de l’Administració Pública competent.
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5.
Els intervinents en l’execució de l’obra així com les persones u òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses
intervinents i els representants dels treballadors podran presentar al coordinador de
seguretat i salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que
considerin oportunes. A aquests efectes el Pla de seguretat i salut estarà també a
disposició de les esmentades persones i òrgans així com de la direcció d’execució de
l’obra.
6.
En qualsevol cas, serà a càrrec del contractista disposar del llibre
d’incidències i el gestionarà d’acord amb el que disposa l’article 13 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció, en el model oficial aprovat per Ordre
del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.
22.- FORMALITZACIÓ
FORMALITZACIÓ

DEL

CONTRACTE

I

PUBLICITAT

DE

LA

1.
La formalització del contracte haurà de tenir lloc dins els quinze dies hàbils
següents a aquell en que els licitadors rebin la notificació de l’adjudicació.
Aquesta s’instrumentarà en document administratiu, sens perjudici que el
contractista sol·liciti que es faci en escriptura pública, resultant al seu càrrec les
despeses que aquest tràmit generi.
L’adjudicatari, a més del contracte, haurà de signar el Plec de clàusules
administratives particulars que formarà part del contracte.

1.
En el cas que les obres s’adjudiquessin a una UTE, aquesta haurà d’acreditar la
seva constitució en escriptura pública abans de la formalització del contracte.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, indicant, com a mínim, les mateixes dades
mencionades a l’anunci de licitació.
23.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
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1.
L’execució del contracte d’obres començarà amb l’acta de comprovació del
replanteig, que s’haurà de formalitzar dins el termini màxim d’un mes a comptar
des de la signatura del contracte.
2.
L’acta de comprovació del replanteig ha de reflectir la conformitat o
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals del projecte, amb
referència especial i expressa a les característiques geomètriques de l’obra, a
l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui
afectar el compliment del contracte.
3.
Un exemplar de l’acta s’ha de remetre a l’òrgan de contractació, un altre
s’ha de lliurar al contractista i un tercer a la direcció.
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4.
L’acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a
efectes de la seva exigibilitat.

24. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
1.
Queda prohibida la cessió a tercers dels drets i obligacions provinents
d’aquest contracte.
2.
El contractista podrà subcontractar la realització parcial dels treballs objecte
del contracte amb tercers.
3.
La subcontractació parcial així com el pagament a subcontractistes i
subministradors s’ajustarà al que disposa l’article 228 del TRLCSP. Atès les
característiques del contracta es permet la subcontractació fins un 70% del l’import
d’adjudicació.
4.
En el cas de l’execució de les obres la subcontractació també s’haurà
d’ajustar a les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, Reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció i del reglament que el desenvolupa
(RD 1109/2007).
5.
El licitador que tingui la intenció de subscriure subcontractes haurà d’indicar
en l’oferta que presenti, la part del contracte que preveu subcontractar i
assenyalar-ne l’import i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals se
n’encomanarà la realització.
Si se subscriuen subcontractes amb empresaris
diferents als establerts en l’oferta o es refereixen a parts de la prestació diferents
de les que s’hi assenyalen, no es podran celebrar fins que no hagin transcorregut
vint dies des que s’hagués cursat la notificació i s’haguessin
aportat les
justificacions de l’aptitud del contractista, sempre que l’Administració no hagués
notificat dins d’aquest termini la seva oposició als mateixos. En aquest supòsit,
l’adjudicatari del contracte haurà de comunicar, abans de l’inici de les prestacions
objecte del contracte, la identitat dels subcontractistes i justificar suficientment
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l’aptitud d’aquests per executar-les, de conformitat amb el que disposa l’article 227
de la TRLCSP i també als efectes previstos en l’article 24 de al Llei de Prevenció de
riscos laborals pel que fa a l’execució de les obres. En el cas que el subcontractista
tingui la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància eximeix al contractista de
la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell.
6.
Els subcontractistes restaran obligats únicament davant el contractista
principal, el qual assumirà, la total responsabilitat de l’execució del contracte
davant l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
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7.
Abans de l’inici de les obres per part del subcontractista, el contractista
haurà de disposar de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de
seguretat i salut aprovat per l’Ajuntament, de la qual el contractista en donarà
trasllat al Coordinador de seguretat i salut.
8.
El contractista introduirà modificacions al Pla de seguretat i salut en el cas
que el subcontractista ho consideri adient, previ informe favorable del Coordinador
de Seguretat i Salut i aprovació de l’òrgan de contractació.
9.
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de seguretat i salut serà obligatòria
pel subcontractista o subcontractistes, sense la qual no es podrà donar inici als
corresponents treballs.
10.
El contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents
subcontractistes que participin en l’obra. Li correspondran, entre d’altres, les
següents funcions:
-

Organitzar els terminis parcials dels industrials intervinents, suplint les
mancances de tot tipus dels subcontractistes intervinents en l’obra.
Organitzar l’abassegament i emmagatzematge dels materials.
Organitzar les infraestructures de suport com a ara vestuaris, accessos,
tancaments, en el cas que sigui necessari.
Compliment de les mesures de seguretat i higiene.
Subministrament de les dades requerides per la Direcció de l’obra dels
subcontractistes, entre d’altres, les relatives al control de qualitat.
Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les
possibles interferències entre ells.

11.
El contractista restarà obligat a abonar als subcontractistes o
subministradors el preu pactat en els terminis i condicions que s’indiquen a l’art.
228 del TRLCSP.
12.
L’Ajuntament podrà comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el
contractista adjudicatari del contracte hagi de fer a tots els subcontractistes o
subministradors que participin en el mateix. En aquest cas, el contractista
adjudicatari haurà de remetre a l’Ajuntament, quan aquest ho sol·liciti, relació
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detallada d’aquells subcontractistes o subministradors que participen en el
contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles
condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que guardin
una relació directa amb el termini de pagament. Així mateix, haurà d’aportar,
prèvia sol·licitud d’aquest Ajuntament, justificant de compliment dels pagaments a
aquells, una vegada finalitzada la prestació dins dels terminis de pagament
legalment establerts a l’article 228 del TRLCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre.
25.- RECEPCIÓ DE LES OBRES
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1.
Executades les obres i instal·lacions es procedirà, dins del mes següent a la
comunicació de l’acabament que efectuarà el contractista, a l’acte formal de
recepció, aixecant l’acta corresponent. En representació de l’Ajuntament assistirà el
responsable del contracte o un facultatiu designat per l’Ajuntament, el facultatiu
encarregat de la direcció de les obres, i el contractista, que podrà estar acompanyat
d’un facultatiu.
2.
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el
compliment pel contractista de les següents obligacions:
a) La retirada total dels elements adscrits a l’obra per part del contractista.
b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d’adjudicació.
d) El compliment de les condicions d’execució.
3.
Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes ho faran constar
en l’acta, detallant les instruccions necessàries per esmenar els defectes observats i
fixant el termini per portar a terme les esmenes. Si transcorregut aquest termini, el
contractista no ho ha efectuat, se li podrà concedir un altre termini improrrogable o
bé es pot declarar resolt el contracte.
4.
Els actes de l’Ajuntament que poguessin significar l’implícita possessió de les
obres, no exclouran la formalització de l’acta de recepció amb la indicació, en el seu
cas, de les deficiències observades i a reparar pel contractista.
5.
A partir de la formalització de l’acta de recepció començarà a computar el
termini de garantia de l’obra.
26.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
1.
Un cop perfeccionat el contracte, aquesta només podrà modificar-se per
raons d’interès públic, quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les
circumstàncies que amb caràcter taxat es preveuen a l’article 107 del TRLCSP.
2.
Aquestes modificacions que són obligatòries pel contractista, no poden
alterar les condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han
de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables. El procediment a
seguir, en tot cas, és el previst a l’article 108 del TRLCSP, resultant obligat procedir
a la formalització de la modificació en virtut del previst a l’article 219.2 del TRLCSP.
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Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no compreses en el
projecte o les característiques de les quals difereixen substancialment d’ells, els
preus d’aplicació de les mateixes seran fixats contradictòriament per l’òrgan de
contractació. Si aquest no acceptés els preus fixats, l’òrgan de contractació podrà
contractar-les amb un altre empresari amb els mateixos preus que hagués fixat o
executar-les directament.
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3.
No obstant, podran introduir-se variacions, sense necessitat de prèvia
aprovació, quan aquestes consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment
executades sobre les previstes en les medicions del projecte, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu del
contracte.
4.
En cap cas la modificació del contracte es podrà realitzar amb la finalitat
d’addicionar prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar
l’objecte del contracte a fi de què es puguin contemplar finalitats noves no previstes
en la documentació preparatòria del contracte, o incorporar una prestació
susceptible d’utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits s’ha de fer
una nova contractació de la prestació corresponent, en la qual es pot aplicar el
règim establert per l’adjudicació dels contractes complementaris si es donen les
circumstàncies que preveu l’article 171.b) del TRLCSP.

27.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
1.
Seran causes de resolució les establertes als articles 223 i 237 del TRLCSP.
En aquests supòsits s’actuarà conforme el que disposen els articles 224, 238 i 239
del TRLCSP i 110, 113 i 172 del RGLCAP.
2.

També seran causes de resolució del contracte les previstes en aquest plec.

3.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:
a) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment
defectuós en els següents termes:
a. Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en estat de
ser rebudes per causes imputables al contractista.
b. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del
contracte, tret que, motivadament l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podran arribar fins
a un 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La reiteració
en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.
En tot cas la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de
l’obligació que legalment li incumbeix quant a la reparació dels
defectes.
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b) Per incomplir criteris d’adjudicació. S’imposaran al contractista
penalitats per incomplir els criteris d’adjudicació, en els següents termes:
a. Si durant l’execució del contracte o en el moment de la seva
recepció, s’aprecia que, per causes imputables al contractista, s’ha
incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva
oferta.
b. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del
contracte, tret que motivadament l’òrgan de contractació estimi que
l’incompliment és greu o molt greu, en aquest cas podrà arribar fins a
un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració
en l’incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables,
hagués incorregut en demora, tant en relació amb el termini total com amb
els terminis parcials establerts, l’administració podrà escollir entre la
resolució del contracta o la imposició de penalitats diàries per import d’un
euro per cada mil euros del preu del contracte. Atès que al tractar-se d’un
projecte que s’executa en un centre escolar, la demora en el compliment
del termini comportarà importants molèsties pel normal funcionament del
centre escolar, i en conseqüència es fa necessari augmentar l’import de la
penalitat establerta en el Text refós de la llei de contractes.
Si es produeix retard per motius no imputables al contractista, s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
4.
Els imports de les penalitzacions que es puguin imposar, segons els apartats
anteriors, es faran efectius mitjançant deducció de les mateixes en les factures o
certificacions que es produeixin. En tot cas la garantia definitiva respondrà de
l’efectivitat d’aquelles d’acord amb el que s’estableix al respecte en l’article 100 del
TRLCSP.
5.
La imposició d’aquestes multes no exclou la responsabilitat per danys i
perjudicis, ni la possible resolució del contracte.
6.
En tot cas, davant la resolució del contracte, per causa imputable al
contractista, s’estarà al que disposa l’article 225 del TRLCSP, en quant a la
indemnització de danys i perjudicis en favor de l’Ajuntament.
28.- RISC I VENTURA
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, de
conformitat amb el que disposa l’article 215 de la TRLCSP i sens perjudici del que
disposa l’article 231 de la mateixa Llei.
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L’Administració eludeix qualsevol responsabilitat pels possibles danys i/o perjudicis
que el contractista pugui ocasionar a conseqüència de l’execució de l’obra, en béns
o drets, tant públics com privats i fins a la seva liquidació.
29.- JURISDICCIÓ
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les
controvèrsies que sorgeixin entre les parts, un cop esgotada la via administrativa,
amb expressa submissió als Tribunals de la Província de Girona.
30.-PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i als efectes que assenyala el TRLCSP,
l’òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11.2 SUBMINISTRAMENT ESTRUCTURA MUTIJOC PER A LA PISCINA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/378 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquesta Corporació vol col·locar unes estructures multi joc a l’espai de la
piscina.
Atès que els treballs a realitzar consistiran en el subministrament i col·locació d’una
estructura lúdica consistent en una rampa, pas de cordes, tobogan, barra lliscadora
i pont de fusta.
Vistos els pressupostos presentats per dues empreses especialitzades per dur a
terme aquesta actuació, els següents:
EMPRESA
PARK’S 3000 , SL
HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN
EQUIPMENT, SL

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

IMPORT (IVA EXCLÒS)
3.925,36.-€
3.495.- €
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Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal Sra. Emma Masó i Casadellà,
el proppassat 2 de maig , el qual conclou: “Que l’oferta més econòmica per realitzar
els treballs és la presentada per l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN
EQUIPMENT, SL per import de 3.495 € IVA exclòs “.
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 Decret 2015/307, de 8 de juliol.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
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PRIMER.- RATIFICAR la urgència de la present proposta.
SEGON.- ADJUDICAR a l’empresa mercantil HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND
URBAN EQUIPMENT, SL , amb CIF B63768550, i domicili a Camí Fontseré Nau 4, i
amb codi postal 08510 de les Masies de Roda per import de 2900 € (IVA exclòs),
pel subministrament d’una estructura multijoc i 595 € per la col·locació d’aquest,
essent un total de 3495 € IVA exclòs, d’acord amb el pressupost núm. 20161577 de
18 d’abril del 2016.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà amb càrrec a
la partida 21500.165 del pressupost de present exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11.3 BONIFICACIÓ DEL 10% SOBRE LA QUOTA DE
ESCOMBRARIES PER ÚS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

LA

TAXA

DE

LES

Vista la proposta d’acord número PRP2016/381 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds de bonificació fiscal plantejades en relació a la taxa pel servei
de recollida de deixalles.
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Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats i a l'informe
favorable tramès pel Consorci Mediambiental de la Selva.
De conformitat amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de la
taxa.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la urgència de la present proposta.
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SEGON.- RECONEIXEMENT DE LA BONIFACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE DEIXALLES
Proposar el reconeixement a favor dels contribuents que seguidament es
detallaran de la bonificació del 10% de l'import de la quota que correspongui en el
present exercici 2016, a l'empara de l'article 4, apartat 2.4 de l'ordenança fiscal
núm.8, reguladora d'aquesta taxa, i concretament per la utilització de la deixalleria
amb una freqüència de 10 o més entrades/any (amb un mínim de 2 entrades per
trimestre):
Usuari / núm.

Nom sol·licitant

Visites

10
13
21
378
399
298
332
105
243
388
318

J.G.F
N.V.A
R.P.C
M.G.C
C.S.S
P.M.P
J.M.P
M.P.LL
M.C.R
D.A.G
J.M.B

10
12
11
10
18
10
10
11
24
13
10

Data i núm. registre
entrada
07/01/2016; R/E 38
08/02/2016; R/E 648
28/01/2016; R/E 391
18/01/2016; R/E 207
22/01/2016; R/E 276
02/02/2016; R/E 467
04/02/2016; R/E 561
08/02/2016; R/E 640
08/02/2016; R/E 641
09/02/2016; R/E 678
12/02/2016; R/E 745

SEGON.- DENEGACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE DEIXALLES
Proposar la denegació de la bonificació del 10% de l'import de la quota de la
taxa d'escombraries que correspongui al següent contribuent:
Usuari /
núm.
70

Nom Sol·licitant
J.C.V

Visites
8

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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Data i núm.
registre
entrada
03/02/2016;
R/E 560

Motiu de
denegació
No compleix 10
visites mínimes
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Debat:
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11.4 BONIFICACIÓ DEL 20% SOBRE LA QUOTA DE LA TAXA DE LES
ESCOMBRARIES A AQUELLS SUBJECTES PASSIUS QUE PARTICIPEN EN LA
CAMPANYA DE COMPOSTATGE CASOLÀ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/379 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds de bonificació fiscal plantejades en relació a la taxa pel servei
de recollida de deixalles.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats i l'informe
favorable tramès pel Consorci Mediambiental de la Selva.
De conformitat amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de la
taxa.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la urgència de la present proposta.
SEGON.-RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE DEIXALLES
Proposar el reconeixement a favor dels contribuents que seguidament es
detallaran de la bonificació del 20% de l'import de la quota que correspongui en el
present exercici 2016, a l'empara de l'article 4, apartat 2 de l'ordenança núm. 8,
reguladora d'aquesta taxa, i concretament en la campanya de "compostatge
casolà", un cop han transcorregut els dos anys des de l'entrega del compostador i
un cop verificat el seu correcte funcionament, circumstància acreditada mitjançant
informe dels tècnics del Consorci Mediambiental de la Selva:
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Subjecte Passiu

Adreça Tributària

G.A.R
J.C.C
LL.G.T
M.S.R
J.C.V
G.M.A
J.B.B
P.LL.G
M.R.M
M.C.R
MD.V.R
N.V.A
D. A.G
T.M.C
T.M.C

C/ CANIGÓ, 22
C/ PAU CASALS, 24
C/ DEL BOSC, 8
C/ PALMERES, 13
C/ CANIGÓ, 15
C/ ESTACIÓ, 9
C/ MAJOR, 49
C/ DEL BOSC, 4
C/ MAS JOALS, 2
C/ VERGE DE NÚRIA, 19
C/ CANIGÓ, 11
C/ ESTACIÓ, 6
C/ XALOC, 15
CAN MARTORELL 1R PIS
CAN MARTORELL (B.
68)
CAN BAGUE
MAS CASALS

LL.B.S
J.C.C

Data i núm. registre
d'entrada
15/01/16; R/E 189
19/01/16; R/E 244
28/01/16; R/E 389
01/02/16; R/E 428
03/02/16; R/E 515
03/02/16; R/E 554
04/02/16; R/E 583
08/02/16; R/E 630
08/02/16; R/E 651
08/02/16; R/E 642
08/02/16; R/E 647
08/02/16; R/E 649
09/02/16; R/E 677
09/02/16; R/E 680
09/02/16; R/E 681
15/02/16; R/E 760
15/02/16; R/E759

TERCER.- DENEGACIÓ DE LA BONIFICACIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE DEIXALLES
Proposar la denegació de la bonificació del 20% de l'import de la quota de la
taxa d'escombraries que correspongui als següents contribuents, atès que el
termini màxim per sol·licitar la bonificació és el 15 de febrer de l'any en curs:
Subjecte Passiu

Adreça Tributària

M.C.B

C/ MAS JOALS, 5

Data
i
núm.
d'entrada
17/02/16; R/E 822

registre

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.

Compleixi’s

Elia Masso i Tamayo
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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