ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:00, del dia 6 de febrer de 2018, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 23 DE GENER DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M C C
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M R P
6. EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA LLICÈNICA DE VENDA AMBULANT EN
EL MERCAT MUNICIPAL
7. ORDENANÇA SOBRE EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL. MODIFICACIÓ ANNEXOS.
8. RETORN DE L'AVAL DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL
CARRER MAS PINS DEL POLIGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA (FASES 1 I 2)
9. PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLIGON INDUSTRIAL
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, FASES 1 I 9.
10. OBRES CORRESPONENTS AL
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

CAMÍ
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11. SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT.
ACCEPTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL PRESSUPOST.
12. SERVEIS D'ADEQUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS VIGENT A PARTIR DEL
25 DE MAIG DE 2018
13. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU ALS HONORARIS DE COORDINACIÓ
DE LA FIRA FIPORC
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14. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA IMPRESSIÓ DELS TRIPTICS DE
FIPORC
15. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CASSÀ DE LA
SELVA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L'ENTITAT
CASTELLERS
DE
LES
GAVARRES
PER
A
LA
REALITZACIÓ
I
DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI. SUBVENCIÓ
ANY 2018
16. URGENTS:
16.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C C I
16.2 DANYS PER ACCÉS NO AUTORITZAT A L'ESCOLA ENTRE EL 5 I EL 9 DE
DESEMBRE DE 2017. PRESSUPOST FABRICACIÓ I MUNTATGE PORTA
AL·LUMINI
I REPARACIÓ DE TANCAMENT DE FINESTRA CORREDERA
FORÇADES. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
16.3 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE L'ALCALDESSA EN UNA COMISSIÓ
PER L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ DEL CEIP RIUDELLOTS DE
LA SELVA .
17. 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 SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 23 DE GENER DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/133 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 23 de gener de 2018 (RESJGL2018/2).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 23 de gener de 2018(RESJGL2019/2).

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 PRP2018/128 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/2 que s’adjunta al present
com annex, d’import CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS I
CATORZE CÈNTIMS (53.836,14€).
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SEGON.- Prendre coneixement, i ratificar en allò que sigui necessari, de la
relació de factures F/2017/23 per import de CENT SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
QUARANTA-UN EUROS I CINQUANTA-SET CÈNTIMS (175.841,57€) i de les
despeses de locomoció d’import TRES MIL SET-CENTS DOTZE EUROS I SETANTAVUIT CÈNTIMS (3.712,78€), aprovades mitjançant resolució de l'Alcaldia número
2018/20 del passat 16 de gener de 2018.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’acord número PRP2018/129 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a
les actuacions inspectores dutes a terme i informa de les liquidacions realitzades en
el marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes d'Octubre, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 142.407,29€ en concepte de Sancions d'Inspecció IAE. Dels quals
142.407,29€ corresponent a la taxa de gestió de sancions d’inspecció. Segons
l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de gestió per la recaptació
de les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i comprovació
limitada serà l’import equivalent el 100% recaptat. Per la qual cosa, la liquidació
definitiva del mes d'Octubre serà de 0€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l'Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes d'OCTUBRE,
en període voluntari i executiu, per un import total de 0€, en concepte d’inspecció
IAE.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/02/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/02/2018 Alcaldessa

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M C C
Vista la proposta d’acord número PRP2018/124 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/21
que hi figuren incorporats.

, i els diversos documents

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 21 - 01 11 004 4 /2018



Sol·licitant: M C C



Obres que s’autoritzen: CANVIAR BIGUES D’UN TROS DE COBERTA



Emplaçament: CAN CALDERÓ VELL (VEINAT DE CAN CALDERÓ)



Referència cadastral: 17159A006000400001WZ



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: .................... 161,20.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 200,49.-€

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

5

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

0e2cca14288b4e8183d07eec7a89df9b001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’ aportar el nomenament del
coordinador de seguretat i salut
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

Elia Masso i Tamayo
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En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 156,24.-€
(dipòsit previ efectuat en data 31/01/2018)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M R P
Vista la proposta d’acord número PRP2018/107 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/20
que hi figuren incorporats.

, i els diversos documents

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 20 - 01 11 004 3 /2018



Sol·licitant: M R P



Obres que s’autoritzen: INSTAL.LACIÓ PISCINA



Emplaçament: C/ MEDITERRANI, 22



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: .................... 161,20.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO):.................................................................... 288,79.-€

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:
2.1 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que
prèviament a la realització de les connexions de la xarxa d’evacuació de la
piscina s’hagi de donar avís als serveis tècnics municipals perquè donin el vist i
plau de les connexions.
2.2 La xarxa d’evacuació de la piscina ha d’anar connectada a la xarxa aigües
fecals.
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3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 726.-€
(dipòsit previ efectuat en data 24/01/2018)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6. EXTINCIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA LLICÈNICA DE VENDA AMBULANT EN
EL MERCAT MUNICIPAL
Vista la proposta d’acord número PRP2018/125 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’article 14, apartat b), del Reglament del Mercat Municipal, preveu la
retirada de l’autorització municipal de venda ambulant en el mercat municipal per
renúncia expressa i escrita.
Donat que els següents marxants han manifestat de forma expressa i escrita la
seva renúncia:
Data
15/01/2018
28/01/2018

Núm. R/E
243
647

Nom i cognoms
MARIA DEL VALLE NAVAJAS TOLEDANO
JONATAN PRIETO ESCOBAR
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Declarar l’extinció de l’autorització municipal de la llicència de
venda ambulant dels següents marxants:
Nom i cognoms
MARIA DEL VALLE NAVAJAS TOLEDANO
JONATAN PRIETO ESCOBAR
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/02/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/02/2018 Alcaldessa

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

7. ORDENANÇA SOBRE EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL. MODIFICACIÓ ANNEXOS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1023 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 23 de novembre de
2015, va aprovar inicialment l’Ordenança sobre edificació i ús del sòl de Riudellots
de la Selva; la qual va quedar aprovada definitivament sense necessitat de nou
acord exprés al no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions durant el
període d’informació pública.
L’anunci de l’aprovació definitiva de la citada Ordenança, es va publicar al BOP de
Girona número 20, de data 1 de febrer de 2016, i al DOGC número 7059, de data
16 de febrer de 2016.
Mitjançant acord d’aquesta Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 24 de
novembre de 2015, es van aprovar inicialment els models de comunicació prèvia i
de sol·licitud de llicències d’obres; els quals van quedar aprovats definitivament al
no haver-se presentat al·legacions ni reclamacions durant el període d’exposició
pública.
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2017, va
aprovar inicialment la modificació dels articles 4.2.a) i 19 de la citada Ordenança
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sobre edificació i ús del sòl; la qual ha quedat aprovada definitivament al no haverse presentat al·legacions ni reclamacions contra la mateixa.
Atès que actualment es fa necessari introduir petites modificacions en els models
aprovats de comunicació prèvia i de sol·licitud de llicència urbanística, per tal
d’ajustar-los a la realitat pràctica del dia a dia.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment els models de comunicació prèvia i de
sol·licitud de llicències d’obres, amb les modificacions introduïdes, que s’adjunten a
la present proposta com a Annex I.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions al BOP, al
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
TERCER.- En el cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació al
respecte, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
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COMUNICACIÒ PRÈVIA URBANÍSTICA
NOM I COGNOMS

DNI

DOMILICI

NÚM

LOCALITAT

CP

NOTIFICACIONS PER MITJANS
ELECTRÒNICS 1

SI

TEL MOBIL

ADREÇA ELECTRONICA

NO

REPRESENTANT

DNI

DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

NOTIFICACIONS PER MITJANS
ELECTRÒNICS 1

TEL MOBIL
SI
O

ADREÇA ELECTRÒNICA

N

ACTUACIÓ OBJECTE DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ:

PRESSUPOST:

M2 ACTUACIÓ:

EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRAL:
OCUPACIÓ TEMPORAL VIA PÚBLICA

DIES :

EMPRESA CONSTRUCTORA:

M2 :
NIF:

OBJECTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
(SÒL URBÀ I URBANITZABLE DELIMITAT)
Assenyaleu amb una creu la casella corresponent a l’obra que voleu realitzar:
OBRES I INSTAL.LACIONS:
Obres de construcció de nova planta d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no
tinguin caràcter residencial ni públic i que es desenvolupin en una sola planta
Reforma, modificació o rehabilitació de construcció o instal·lació que no comporta la variació
essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural
Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública
Comunicació modificació no substancial de llicència d’obres que no s’ajusten al projecte
tècnic autoritzat
ALTRES
Canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial
Construcció de murs i tanques
PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS
Primera utilització i ocupació total dels edificis
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INCREMENT D’ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’APROFITAMENT INDEPENDENT
Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels
autoritzats en una llicència urbanística anterior.
OBJECTE DE LA COMUNICACIÓ PRÈVIA
(SÒL NO URBANITZABLE)
Actes emparats en un projecte d’actuació específica o un pla urbanístic que ordeni amb el
mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte
tècnic.
EXPOSO
Que d’acord amb la legislació vigent, presento davant d’aquest ajuntament la documentació
següent :
Instància
Estudi de gestió de residus

Elia Masso i Tamayo
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Pressupost del contractista
Justificació del pagament de les taxes (segons ordenança fiscal núm.20,reguladora de la taxa
per l’estudi, anàlisi i expedició de documents i llicències en l’àmbit urbanístic)
OBRES I INSTAL.LACIONS
Descripció i justificació de l’actuació a executar que ha d’incloure si s’escau, la justificació de
l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Identificació de la finca afectada per les obres
Certificació tècnica, si s’escau, de l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
Representació gràfica de l’actuació (quan per les seves característiques ho requereixi).

ALTRES
Projecte per duplicat en format paper i un en format CD, amb certificació de coincidència
entre el suport electrònic i el suport paper
Full del tècnic assumint la direcció de les obres

PRIMERA OCUPACIÓ I UTLITZACIÓ D’EDIFICI
Certificació final d’obra de la construcció en la que hi consti:



Data d’acabament de les obres
Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i
les
seves modificacions, si s’escau, i les condicions de la llicència urbanística
atorgada

Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat
Certificat de comprovació de les correctes connexions de les escomeses de sanejament emès
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pel tècnic director de les obres.
Sol·licitud registrada d’alta de l’immoble en el cadastre

CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL O
D’APROFITAMENT INDEPENDENT

DE MÉS ELEMENTS

Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements
susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del
planejament urbanístic, i a la legislació sectorial
Plànols necessaris (estat actual i estat resultant), a escala adequada, per deixar constància
del nombre d’habitatges, establiments o elements i de llur superfície i ús urbanístic
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o
edificació.
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Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges,
establiments o elements privatius respecte dels autoritzats en una llicència urbanística
anterior.

ACTES EN SOL NO URBANITZABLE EMPARATS PER UN PROJECTE D’ACTUACIÓ
ESPECÍFICA
Descripció i justificació de l’actuació a executar que ha d’incloure si s’escau, la justificació de
l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Identificació de la finca afectada per les obres
Certificació tècnica, si s’escau, de l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
Representació gràfica de l’actuació quan per les seves característiques ho requereixi.
DECLARO RESPONSABLEMENT








Elia Masso i Tamayo
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L’immoble on s’executarà la instal·lació no té la consideració de patrimoni históricoartístic sotmès a protecció especial de normativa sectorial (no inclòs dins del Catàleg de
béns protegits).
Conec que l’omissió, falsedat o inexactitud, de caràcter essencial, en les dades
demanades en aquesta comunicació, manifestacions o documents que l’acompanyen
serà considerat com un supòsit d’absència de comunicació i determinarà la impossibilitat
de continuar amb l’execució de les obres i tindrà lloc, si s’escau, l’adopció del
procediment de protecció de la legalitat urbanística que correspongui, amb
independència de la instrucció d’expedient sancionador.
Conec que com a persona productora de residus de la construcció i demolició que les he
de gestionar a través d’un gestor de residus i he de donar compliment a les obligacions
que determina el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
de residus i el DL 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora dels residus.
Conec que en el supòsit de primera utilització i ocupació dels edificis no es pot utilitzar
ni ocupar l’edifici fins que hagi transcorregut un mes des de la data de comunicació
Conec que com a persona interessada no estic habilitada per executar l’actuació, fins
que hagi transcorregut 10 dies hàbils des de la presentació de la comunicació.
Conec que en els supòsit que l’actuació requereixi la presentació d’un projecte tècnic, no
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es pot començar l’actuació fins que hagi transcorregut 15 dies hàbils de la presentació
de la comunicació.
Conec que el termini per començar les obres és de 6 mesos i per acabar-les és de 18
mesos des de la data en què es realitza aquesta comunicació.
Conec que si transcorre els terminis màxims indicats o les seves respectives pròrrogues
restaré inhabilitat per començar-les o continuar-les, sense perjudici que pugui presentar
una nova comunicació prèvia.

Riudellots de la Selva,
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El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es realitzarà a través de missatge al correu electrònic facilitat en la instància. La
notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per
efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28).

Elia Masso i Tamayo

Les dades contingudes a aquest document seran incorporades al fitxer d’urbanisme que té per finalitat Gestió, registre i control de les
llicències i altres autoritzacions i comunicacions. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Vostè pot exercir el dret
de accés, rectificació i cancel·lació a les oficines municipals, Plaça de l’Ajuntament nº1 de Riudellots de la Selva (17457). Només es
realitzaran les cessions previstes per la Llei.
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SOL·LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA
NOM I COGNOMS

DNI

DOMILICI

NÚM

LOCALITAT

CP

NOTIFICACIONS PER MITJANS

SI
NO

ELECTRÒNICS 1

TEL MOBIL

ADREÇA ELECTRONICA

REPRESENTANT

DNI

DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

CP

NOTIFICACIONS PER MITJANS
ELECTRÒNICS 1

SI
NO

TEL MOBIL

ADREÇA ELECTRÒNIA

ACTUACIÓ OBJECTE DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ:

PRESSUPOST:

M 2 ACTUCACIÓ:

EMPLAÇAMENT:
REFERÈNCIA CADASTRA:
OCUPACIÓ TEMPORAL VIA PÚBLICA:

DIES :

EMPRESA CONSTRUCTORA:

M2 :
NIF:

OBJECTE DE LA LLICÈNCIA

Assenyaleu amb una creu la casella corresponent a l’obra que voleu realitzar:
OBRES I INSTAL.LACIONS (requereixen projecte tècnic)
Obres de construcció d’edificis de nova planta (excepte aquelles d’escassa entitat
constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial ni públic i que es
desenvolupin en una sola planta)
Ampliació edificació existent
Enderroc total o parcial
Reforma, modificació o rehabilitació si comporten la variació essencial de la composició
general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural o canviar els usos
característics de l’edifici.
Intervenció en els béns sotmesos a protecció cultural o urbanística
Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització
Usos i obres de caràcter provisional
Extracció d’àrids i l’explotació de pedreres
Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals (1)
Instal·lació de cases prefabricades i/o instal·lacions similars, provisionals o permanents
Instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de
sanejament, de telefonia o altres serveis similars, col·locació d’antenes o dispositius de
telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives a les xarxes públiques de
comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin
subjectes al regim de declaració responsable que s’hi estableix.
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Modificació substancial de llicència d’obres
Canvi a ús residencial en qualsevol classe de sòl
Canvi de qualsevol ús dels edificis i les instal·lacions que es dugui a terme en sòl no
urbanitzable i urbanitzable no delimitat
Formalització d’operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat
horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d’habitatges,
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte
dels autoritzats en una llicència urbanística anterior que es duguin a terme en sòl no
urbanitzable
Canvi de qualsevol ús dels edificis i les instal·lacions que es duguin a terme en sòl no
Urbanitzable
Construcció o la instal·lació de murs i tanques que es duguin a terme en sòl no urbanitzable.
Moviments de terres i esplanacions de terrenys (amb aportació de terres de terres alienes
>10.000 m3 o no emparades per una llicència o autorització). Millora de finca rústica

Elia Masso i Tamayo
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OBRES I INSTAL.LACIONS (que no requereixen projecte tècnic)
Moviments de terres i esplanacions de terrenys (1)
Acumulació de residus i/o dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.(1) i (2)
Obres i instal·lacions d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació que no comportin la
variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema
estructural que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública que es duguin a
terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
PRIMERA OCUPACIÓ I UTILITZACIÓ D’EDIFICIS
Primera utilització i ocupació parcial d’edificis
Primera utilització i ocupació d’edificis situats en sòl no urbanitzable i urbanitzable no
delimitat
INCREMENT D’ELEMENTS SUSCEPTIBLES D’APROFITAMENT INDEPENDENT
Parcel·lació urbanística o declaració de la seva innecessarietat
Constitució d’un règim de propietat horitzontal
EXPOSO
Que d’acord amb la legislació vigent, presento davant d’aquest ajuntament la documentació
següent :
Instància
Estudi de gestió de residus
Pressupost del contractista
Justificació del pagament de les taxes (segons ordenança fiscal núm.20,reguladora de la taxa
per l’estudi, anàlisi i expedició de documents i llicències en l’àmbit urbanístic)
Nomenament del contractista

OBRES I INSTAL.LACIONS (requereixen projecte)
Projecte per duplicat en format paper i un en format CD, amb certificació de coincidència
entre el suport electrònic i el suport paper
Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut en la construcció
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Comunicació d’encàrrec del projecte de telecomunicacions, si s’escau
Assumeix del tècnics directors de l’obra
Designació del coordinador de seguretat i salut
Qüestionaris estadístics d’edificació i habitatge
Fitxa de característiques tècniques col·legial

OBRES I INSTAL.LACIONS (que no requereixen projecte tècnic)
Descripció i justificació de l’actuació a executar que ha d’incloure si s’escau, la justificació de
l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
Identificació de la finca afectada per les obres
Certificació tècnica, si s’escau, de l’adequació de l’establiment a les mesures de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis d’acord amb la reglamentació tècnica aplicable.
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Representació gràfica de l’actuació (quan per les seves característiques ho requereixi).

PRIMERA OCUPACIÓ I UTLITZACIÓ D’EDIFICI
Certificació final d’obra de la construcció en la que hi consti:




Data d’acabament de les obres
Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i les
seves modificacions, si s’escau, i les condicions de la llicència urbanística atorgada
Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat
Certificat de comprovació de les correctes connexions de les escomeses de sanejament emès
pel tècnic director de les obres.
Sol·licitud registrada d’alta de l’immoble en el cadastre

PARCEL.LACIONS URBANÍSTIQUES O DECLARACIÓ DE LA SEVA INNECESSARIETAT
Memòria justificativa de la finalitat i ús dels lots proposats i la seva adequació al planejament
urbanístic i al règim legal de formació de parcel·les i finques
Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o la operació
jurídica assimilada que se sol·liciti
Plànol situació de la finca que es divideix amb la referència registral i cadastral
Plànol parcel.lari de la finca a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, dels lots
proposats
Plànol de superposició del parcel.lari i el de qualificacions urbanístiques
Fitxes descriptives dels lots resultants, especificant els límits, la cabuda i la qualificació
urbanística de cada lot i qualificació de si és indivisible

CONSTITUCIÓ D’UN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL
Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements
susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del
planejament urbanístic i a la legislació sectorial
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superfície i ús urbanístic.
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o
edificació.
Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges,
establiments o altres elements privatius respecte dels autoritzats en una llicència urbanística
anterior.

Riudellots de la Selva,

Signatura

Elia Masso i Tamayo
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Les dades contingudes a aquest document seran incorporades al fitxer d’urbanisme que té per finalitat Gestió, registre i control de les
llicències i altres autoritzacions i comunicacions. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. Vostè pot exercir el dret
de accés, rectificació i cancel·lació a les oficines municipals, Plaça de l’Ajuntament nº1 de Riudellots de la Selva (17457). Només es
realitzaran les cessions previstes per la Llei.
El consentiment per rebre notificacions per mitjans electrònics és vàlid a efectes jurídics per a totes les que fan referència a aquest
procediment. L’accés a les notificacions electròniques es realitzarà a través de missatge al correu electrònic facilitat en la instància. La
notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit, es considerarà rebutjada, el tràmit es tindrà per
efectuat i el procediment continuarà (Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, article 28).

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA Plaça Ajuntament, 1 Tel. 972 47 88 99 Fax. 972 47 73 75

(1) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, en el cas que s’executin a l’empara d’un
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i de l’administració
competent en matèria de medi ambient no cal ni llicència urbanística ni comunicació prèvia
(2) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimita, en el cas que s’executin sota la intervenció d’una
administració competent en matèria de protecció del domini públic i de l’administració competent en
matèria de medi ambient, no cal ni llicència urbanística ni comunicació prèvia

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8. RETORN DE L'AVAL DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL
CARRER MAS PINS DEL POLIGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA (FASES 1 I 2)
Vista la proposta d’acord número PRP2018/103 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que en data 11 de febrer de 2013, es va signar l’acta de
l’arranjament de l’asfaltatge del C/ Mas Pins (Polígon Industrial
Selva Fases 1 i 2), i com a conseqüència es va donar per
començava a comptar el termini de garantia establert al
administratives particulars, de cinc anys.

recepció d’obra de
de Riudellots de la
rebuda l’obra i es
plec de clàusules
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Vist que en data 19 de gener de 2018 s’ha fet una inspecció per comprovar l’estat
de l’obra.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica dels SSTT del Consell Comarcal de La Selva de
data 25 de gener de 2018 (RE 600), conforme les obres executades, a dia d’avui es
troben en bon estat i no s’observen deficiències.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Disposar la devolució de l’aval bancari dipositat per
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A. per import de 4.200 € com a fiança definitiva per
l’acompliment de les obligacions derivades de la licitació al concurs ASFALTATGE DE
L’AVINGUDA MAS PINS DEL POLIGON INDUSTRIAL FASE 1 i 2 (DEL SECTOR
PONENT I CENTRAL).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A.
Riudellots de la Selva, 8 de febrer de 2018

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLIGON INDUSTRIAL
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, FASES 1 I 9.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/92 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de novembre
de 2017, es va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte
d’obra municipal titulat TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DEL POLIGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE
AL SELVA FASES 1 I 9, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de La Selva, Sr. Toni Redorta Masaló, (RE 5388 de data 07/09/17).
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El citat acord es va sotmetre a informació pública pel període de trenta dies hàbils,
mitjançant publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, número 234 d’11
de desembre de 2017, al tauler d’anuncis municipal i a la seu electrònica de
l’Ajuntament; no havent-se presentat durant el citat període cap al·legació ni
reclamació.
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, el
tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte.
Aquesta Junta de Govern Local és competent per aprovar definitivament el citat
projecte, de conformitat amb la delegació d’atribucions acordada per l’AlcaldiaPresidència de la Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal denominat
TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DE
L’ASFALTATGE DEL POLIGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA-FASES 1 I
9 (del sector llevant i central) redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal de La Selva, Sr. Toni Redorta Masaló, amb un pressupost
d’execució de 327.376,75 € (iva inclòs).
SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC, i al tauler d’anuncis de
la Corporació així com a la seu electrònica; de conformitat amb l’establert a l’article
38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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10. OBRES CORRESPONENTS AL
EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ

CAMÍ

DE

SANT

ANDREU.

APROVACIÓ

Vista la proposta d’acord número PRP2018/110 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la resolució de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació 2018/72, de data 26 de
gener de 2018 per la que va resoldre iniciar l’expedient per a la contractació de les
obres corresponents al camí de sant Andreu.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades
obres.
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Vist el certificat emès per la mateixa Secretària-interventora municipal sobre
l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa que comporta la
contractació de les obres esmentades.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactats a l’efecte, i vist
el que estableixen els articles 109 i 110 i la Disposició Addicional segona del Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 12 de setembre
proppassat, va aprovar definitivament el projecte titulat “CONTRACTACIÓ DE LES
OBRES CORRESPONENTS AL CAMÍ DE SANT ANDREU amb un pressupost d’execució
per contracte de 102.251,16 € .-€ (IVA inclòs).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia-Presidència de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació de les obres
corresponents al projecte simplificat de condicionament d’un tram del camí de sant
Andreu Salou de Riudellots de la Selva i autoritzar la despesa que se’n derivarà per
al present exercici, a càrrec de la partida 18.1532.619.05 del present exercici.
El pressupost màxim de licitació és de 84.505,09, més IVA, és a dir, 102.251,16 € .
SEGON.- Convocar licitació pública per a la contractació de les obres
corresponents al projecte simplificat de condicionament d’un tram del camí de sant
Andreu Salou que se seguirà per procediment obert, determinant-se l’oferta
econòmicament més avantatjosa en base a diversos criteris de valoració.
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TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de
regir la contractació de les obres i que s’adjunten com a document Annex a la
present proposta.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el BOP de Girona i en el perfil del
contractant de l’Ajuntament, perquè dins el termini de 26 dies naturals a comptar
des de l’endemà de la darrera de les publicacions, els interessats presentin les
proposicions que considerin convenients.
CINQUÈ.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el perfil del
contractant, amb una antelació mínim de set dies respecte a la reunió que se
celebri per a la qualificació de la documentació referida a l’article 4 del Decret Llei
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, i a
l’article 146 del TRLCSP.
Annex
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PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

PARTICULARS

PER

A

LA

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONDICIONAMENT D’UN
TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
MITJANÇANT

PROCEDIMENT

OBERT,

OFERTA

ECONÒMICAMENT

MÉS

AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS DE VALORACIÓ.

1. OBJECTE
L’objecte d’aquest Plec de clàusules és la regulació del procediment de contractació
de les obres descrites en el projecte titulat CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL
CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU, aprovat definitivament per la Junta de govern
local, en sessió celebrada el dia 12 de setembre proppassat.

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:

a. Memòria (dades generals, memòria descriptiva, memòria tècnica i
annexos a la memòria).
b. Amidaments i pressupost (amidaments, quadre de preus núm. 1 i 2,
pressupost d’execució material, pressupost d’execució per contracte).
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c. Plec de condicions (facultatives i tècniques particulars).
d. Estudi bàsic de seguretat i salut.
e. Plànols.

Tota la documentació obrant en el projecte té caràcter contractual.
1.
La classificació estadística de productes per activitats de la Comunitat
Europea té el següent codi (CPA): 42.11.20
2.
La codificació corresponent a la nomenclatura Vocabulari comú de contractes
(CPV) és: 45233200.
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2. QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC
Aquest contracte té caràcter administratiu i es qualifica com a contracte d’obres, de
conformitat amb el que disposa l’article 6 del Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Les parts del contracte quedaran sotmeses expressament a l’establert en aquest
Plec i en el Projecte tècnic. 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.

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).

-

Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.

-

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.
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-

Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats
preceptes

del

Reglament

general

de

la

Llei

de

contractes

de

les

administracions públiques.
-

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.

-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals.

-

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
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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.

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
El pressupost màxim de licitació de la totalitat del contracte és de 84.505, 09 €
més IVA, és a dir, 21.472,74 € en concepte d’iva.

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,
així com les taxes que resultin d’aplicació segons les disposicions vigents i tota
classe d’impostos i llicències municipals, provincials o estatals.
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L’esmentat import de 84.505, 09 € és el pressupost màxim (IVA exclòs), millorable
a la baixa pels licitadors a les seves ofertes; els quals hauran d’incloure l’IVA com a
partida independent. Si es presenten ofertes que superen aquest import, seran
desestimades automàticament.

4. REVISIÓ DE PREUS
En el present contracte no procedirà la revisió de preus.

5. FINANÇAMENT DEL CONTRACTE
La despesa derivada de les obres objecte de la present contractació es finançarà
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amb càrrec a la partida 18. 1532 61903 del pressupost municipal.

6. PAGAMENT DEL PREU
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 en les modificacions, si les hagués, mitjançant certificacions subscrites
per la direcció tècnica, amb l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, i
aprovades per la Junta de Govern local.

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.

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.
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7. TERMINI D’EXECUCIÓ
S’estableix un termini màxim d’execució de les obres d’1 MES, a comptar de
l’endemà de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.

L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini fixat per a la realització del
contracte, així com al compliment dels terminis parcials que en el seu cas
s’haguessin establert.

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
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contractes de les Administracions públiques (Reial Decret 1098/2001), de 12
d’octubre.

8. 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, en 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.

9. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I MESA DE CONTRACTACIÓ
L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local de la Corporació municipal, de
conformitat amb la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta
de la Corporació, mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 2015/307, de 8 de juliol de
2015.
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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.
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o Sra. Emma Masó i Casadellà, arquitecta tècnica municipal o persona
en qui delegui.
-

Secretaria: Sra. Marta Casalas i Guixeras, tècnica d’administració general de
la Corporació o persona en qui delegui.

La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes i, a
més de les funcions que li atribueix el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, la Mesa de contractació realitzarà les funcions establertes a l’article 21 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

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 administrativa.

10.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
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11. DESPESES DE PUBLICITAT
Seran a càrrec de l’adjudicatari les despeses dels anuncis del contracte en els diaris
o butlletins oficials, així com en altres mitjans de difusió, fins a un import màxim de
NOU-CENTS EUROS (900.-€).

12. APTITUD PER A CONTRACTAR
Estaran facultades per contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin sotmeses a cap de les
prohibicions per contractar previstes a l’article 60 del TRLCSP i acreditin la seva
solvència econòmica, financera i tècnica i professional, en concordança amb els
articles 9 a 24 del Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre pel que s’aprova el
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Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions públiques.

Els empresaris, a més, hauran de disposar de l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas sigui exigible, per a la realització de l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels qual estiguin compreses en l’objecte o àmbit d’activitat que, en
base als seus estatuts o regles fundacionals, els hi siguin propis.

Tindran capacitat per a contractar, les empreses comunitàries que, d’acord amb la
legislació de l’Estat a on estan establertes, es trobin habilitades per a realitzar la
prestació de què es tracti. Quan la legislació de l’Estat a on es trobin establertes
aquestes empreses exigeixi una autorització especial o la pertinença a una
determinada organització per a poder prestar allà el servei de què es tracti, hauran
d’acreditar que compleixen aquest requisit.
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També podran contractar amb el sector públic les unions temporals d’empresaris
que es constitueixin a l’efecte, sense que sigui necessària la seva formalització en
escriptura pública fins a l’adjudicació del contracte al seu favor.

La durada de les unions temporals d’empreses serà coincident amb la del contracte
fins a la seva extinció.

13.ACREDITACIÓ DE L’APTITUD PER A CONTRACTAR
L’acreditació dels requisits anteriorment esmentats, es farà, quan correspongui,
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mitjançant la presentació dels següents documents:

a) Capacitat d’obrar:
a. Persones jurídiques: escriptura o document de constitució, els
estatuts o l’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 de què
es tracti.
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) Prova de la no concurrència d’una prohibició de contractar: mitjançant
testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, o quan
aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, mitjançant
una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
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c) Solvència econòmica i financera: de conformitat amb l’establert a l’article
11.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, es podrà
acreditar indistintament pels següents mitjans:

a. Classificació empresarial en els grups i subgrups següents:

Grup

Subgrup

Categoria

G

6

1
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b. Volum anual de negocis del licitador, acreditat per mitjà dels comptes
anuals dels darrers 3 anys aprovats i dipositats al Registre Mercantil
o al registre corresponent. Els empresaris individuals no inscrits al
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.

El criteri per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera és el
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci
dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a
un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte si la seva durada és superior a un any.

d) Solvència tècnica i professional: de conformitat amb l’establert a l’article
11.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, modificat pel Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, s’haurà
d’acreditar pels següents mitjans:

a. A elecció de l’empresari:

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

30

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

0e2cca14288b4e8183d07eec7a89df9b001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

1. Classificació empresarial en els grups i subgrups
següents:

Grup

Subgrup

Categoria

G

6

1

2. Experiència en la realització de treballs del mateix tipus
o naturalesa que aquell a què correspon l’objecte del
contracte, acreditada mitjançant una relació de les
obres executades en el curs dels últims deu anys, del
avalada per certificats de bona execució per a les obres
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mateix tipus o naturalesa que la del present contracte,
més importants (aquests certificats hauran d’indicar
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es
precisarà si es van efectuar segons les regles per les
quals es regeix la professió i es van dur a terme de
forma normal).
Als efectes de determinar la correspondència entre els
treballs acreditats i els que constitueixen l’objecte del
contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest
últim s’ha d’atendre el grup i subgrup de classificació al
qual pertanyen uns i altres.

El requisit mínim és que l’import anual acumulat l’any
de més execució ha de ser igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte, o de la seva anualitat
mitjana si aquesta és inferior al valor estimat del
contracte.,

per import anual igual o superior al

contracte en l’any de major execució.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

b. En tot cas:

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

31

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

0e2cca14288b4e8183d07eec7a89df9b001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

1. 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.

14.PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els licitadors que vulguin participar en el procés licitatori han de presentar llurs
propostes incloses en els sobres a què fan referència aquestes plecs dins el termini
de vint-i-sis dies naturals a comptar de l’endemà de la darrera de les publicacions
de l’anunci de licitació en el BOP de Girona i en el perfil del contractant.
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Les propostes per a participar en la licitació, s’han de lliurar al Registre de
documents de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, situat a la Plaça Ajuntament,
núm. 1, de dilluns a divendres de 8h a 14h i els dijous de 16h a 18h.

Si la documentació es tramet per correu, aquell mateix dia el licitador haurà
d’anunciar-ho a l’òrgan de contractació i remetre-li per fax (972.477.375) o
telegrama, el justificant de la data i hora d’entrada a l’oficina de correus. L’oferta
no serà admesa si el justificant de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de
finalització del termini de presentació de proposicions. Sense complir els esmentats
requisits, no serà admesa la proposició en cas de rebre’s amb posterioritat a la data
i hora de finalització del termini de presentació de proposicions fixat en l’anunci de
licitació.

Un cop fet l’avís de la tramesa per correu, si transcorren deu dies naturals des del
finiment del termini de presentació de les proposicions i no s’ha rebut la proposició,
aquesta no s’admetrà en cap cas.

A l’efecte del còmput dels dies a què fa referència el paràgraf primer de la present
clàusula, si el darrer dia del termini coincideix que és un dissabte o un dia festiu,
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aquests es consideraran dies inhàbils, de manera que el termini finirà el primer dia
hàbil posterior a aquests.

La presentació de les propostes implica que els licitadors accepten d’una manera
incondicionada i sense cap reserva el contingut de les clàusules d’aquest plec i les
obligacions que se’n deriven, d’acord amb el que estableix l’article 145.1 del
TRLCSP, i comporta la declaració responsable que compleixen totes i cadascuna de
les condicions exigides per a poder contractar amb l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
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Les propostes són secretes, de manera que s’han d’establir els mitjans que ho
garanteixin fins al moment de la licitació pública.

Les ofertes presentades fora de termini no seran admeses en cap concepte. No
s’accepta la presentació d’ofertes per mitjà d’un avís telefònic o per correu
electrònic.

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.
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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.

15.FORMA I CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
La documentació per a la licitació es presentarà en dos sobres tancats,
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identificats,

en el seu exterior, amb el que s’indica a continuació, i firmats pel

licitador o la persona que el representi i indicació del nom i cognoms o raó
social de l’empresa:



SOBRE 1. Denominat “Documentació administrativa per a prendre part en
el procediment obert per a la contractació de les obres corresponents al
projecte titulat “Urbanització dels accessos a les piscines municipals de
Riudellots de la Selva”.

Contingut:
14.1. Índex o relació de la documentació obrant en el sobre, ordenada
numèricament.

14.2. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador:
14.2.1.

Persones físiques:

còpia del DNI 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.
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14.2.2.

Persones jurídiques: 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 fundacional, 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.
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14.2.3.

Empresaris no espanyols nacionals d’estats membres de la
UE:

14.2.3.1. Documentació acreditativa de la seva 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.
14.2.3.2. Declaració de submissió als Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa del seu propi fur.

14.2.4.

Altres empresaris estrangers:

14.2.4.1. 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.
14.2.4.2. Declaració de submissió als Jutjats i Tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que poguessin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa del seu propi fur.
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També s’aportarà el document o documents que acreditin la
legítima i suficient representació del signant de l’oferta.

Podran

presentar-se

ofertes

per

unions

d’empreses

que

es

constitueixin temporalment a l’efecte, sense que calgui la seva
formalització

en

escriptura

pública

fins

que

s’hagi

efectuat

l’adjudicació del contracte al seu favor.

En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació,
cadascuna haurà d’acreditar la seva personalitat i capacitat, i en
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document privat hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d’ells 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. Així mateix,
hauran de fer constar que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del
contracte.

14.3. Declaració

responsable

condicions

establertes

del licitador indicant que compleix les
legalment

per

a

contractar

amb

l’Administració, d’acord amb el següent model:

La declaració s’haurà d’ajustar al 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
.....................; en relació a la licitació de les obres contemplades en
el Projecte titulat CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT
ANDREU SALOU,declaro sota la meva responsabilitat que compleixo /
la meva empresa compleix [segons el cas] totes les condicions
establertes legalment per a contractar amb l’Administració, i en
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concret, amb els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica
o professional per a l’execució del contracte.
Així mateix declaro 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)”

14.4. Una adreça de correu electrònic en la que efectuar les notificacions,
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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
CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU,
mitjançant notificació electrònica a la següent adreça de correu
electrònic ........................, i pugui enviar-me el corresponent avís al
següent número de telèfon mòbil ..............
(Lloc, data i signatura del licitador)”

14.5. 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.
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14.6. 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

declaració

presentació
per

part

d’aquesta
del

licitador

declaració
que

no

s’entendrà
concorre

com

a

aquesta

circumstància.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/02/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/02/2018 Alcaldessa

14.7. 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, l’habilitació professional o
empresarial, la solvència econòmica i financera, i la classificació, així
com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de
contractar.

La

prova

del

contingut

del

Registre

de

licitadors

s’efectuarà

mitjançant certificació de l’òrgan encarregat del mateix i una
declaració del representant legal de l’empresa de vigència de les
dades que hi consten.

Sens perjudici de la presentació de la documentació relacionada, l’òrgan de
contractació, per tal de garantir el bon fi del procediment, en qualsevol
moment anterior a la proposta d’adjudicació del contracte, podrà requerir als
licitadors que aportin la documentació acreditativa del compliment dels
requisits establerts per a ser adjudicataris del contracte.
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SOBRE 2. Denominat “Proposició econòmica i documentació quantificable de
forma automàtica

per a prendre part en el procediment obert per a la

contractació de les obres corresponents al projecte titulat “Urbanització dels
accessos a les piscines municipals de Riudellots de la Selva”.

Contingut:
14.8. Proposició econòmica segons el següent model:
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“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 SIMPLIFICAT CONDICONAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE
SANT ANDREU SALOU i ofereixo executar el contracte per un preu total de
.................................€, més IVA.

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.
(Signatura).”

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició i no es podrà
subscriure

cap

proposta

en

nom
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individualment o si forma part d’una altra unió temporal d’empreses que
participi en la licitació.

16. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
D’acord amb el que estableix l’article 150 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: 8 punts
b) Termini de garantia de les obres addicional als 12 mesos assenyalat
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legalment com a mínim: 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 (8 punts) i a la resta d’ofertes se’ls hi atorgarà la
puntuació que resulti d’aplicar la següent fórmula:

8 x Preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = -------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua

b) Termini

addicional de garantia de les obres (addicional als 12 mesos

establert legalment):

es valorarà fins un màxim de 2 punts els anys de

garantia addicionals que ofereixi cada una de les empreses licitadores, a raó
de 1 punt/any.

Per tant, el termini addicional (termini superior a l’any)

màxim que poden oferir els licitadors a l’objecte de la seva valoració és de 2
anys.
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La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels sobres A i
qualificarà la documentació presentada per les diferents empreses licitadores.

Si la mesa de contractació detecta defectes o omissions esmenables, ho haurà de
comunicar verbalment als interessats, per telèfon o, en el seu cas, per correu
electrònic, a l’adreça que els licitadors hagin indicat en la documentació presentada,
concedint-los-hi un termini no superior a tres dies hàbils per a esmenar els defectes
o omissions.

La presentació fora de termini de la documentació necessària per a esmenar la
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documentació aportada en el sobre A, no serà admesa i comportarà l’exclusió del
licitador del procediment. Així mateix, la manca de presentació d’algun dels
documents exigits també serà causa d’exclusió del proposant.

Del que s’hagi actuat se’n deixarà constància en l’acta que s’ha d’estendre.

Posteriorment, en el dia, hora i lloc indicats en l’anunci de licitació, la Mesa de
contractació, en acte públic, procedirà a l’obertura dels sobres B, que contenen la
documentació relacionada a la clàusula 14.8. Aquest acte s’iniciarà amb un
pronunciament exprés sobre la qualificació dels documents presentats, amb
expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i la causa d’inadmissió
d’aquestes últimes.

En

el

cas

que

alguna

de

les

ofertes

econòmiques,

sigui

presumptament

desproporcionada o amb valors anormals, la Mesa de contractació haurà de donar
audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que justifiqui la valoració de
l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en els termes establerts a l’article
152.3 del TRLCSP. En aquest cas, la Mesa de contractació proposarà l’acceptació o
el rebuig de l’oferta, incloent-la o excloent-la de la proposta de classificació i, en el
primer cas, es podrà demanar una garantia complementària a l’obligatòria de fins a
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supòsit, s’ampliarà el termini d’adjudicació del contracte en els termes establerts
per l’article 161.3 del TRLCSP.

La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions
presentades i que no hagin estat declarades desproporcionades o amb valors
anormals i ho trametrà a l’òrgan de contractació. Per a fer aquesta classificació, la
mesa s’atindrà als criteris d’adjudicació indicats en el plec i en l’anunci, i a aquest
efecte podrà sol·licitar tots els informes tècnics que consideri pertinents.

Si la suma de les puntuacions dóna un empat aritmètic, la Mesa de contractació, un
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cop fetes les comprovacions corresponents, proposarà a l’òrgan de contractació la
preferència en l’adjudicació al licitador que compleixi el que estableix l’apartat 2 de
la disposició addicional quarta del TRLCSP i si persisteix l’empat hi aplicarà els
criteris establerts per la resta d’apartats de la dita disposició.

L’error manifest en el preu del contracte inclòs en el sobre B, comporta l’aplicació
del que estableix l’article 84 del RGLCAP.

La proposta d’adjudicació que realitzi la Mesa de contractació no crearà cap dret a
favor de l’adjudicació proposat davant l’Ajuntament.

18. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS
En aquesta licitació s’entendrà que una proposició presenta valors anormals o
desproporcionats quan el preu ofert pel licitador es trobi en algun dels supòsits
establerts

a

l’article

85

del

RGLCAP.

No

es

valorarà

l’anormalitat

o

desproporcionalitat pel que fa als altres criteris d’adjudicació atès que ja tenen
establerts uns límits clars d’adjudicació.

Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o
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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
prestacions 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.

Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els
informes dels serveis tècnics, estimés que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’exclourà de la
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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.

19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
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:
-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència tècnica
o professional i econòmica i financera.

-

Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

-

Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst
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 justificativa de disposa efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme
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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.

De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas, a
requerir la mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes.

L’adjudicació s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada dintre

Elia Masso i Tamayo
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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.

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 151.4 del TRLCSP i s’indicarà el termini en que ha de procedirse a la formalització del contracte.

La notificació es farà per correu electrònic a l’adreça que els licitadors haguessin
designat al presentar les seves proposicions o per qualsevol dels mitjans que
permetin tenir constància de la seva recepció pel destinatari.

Quan els licitadors hagin concorregut en unió temporal d’empreses, hauran
d’aportar, abans de la formalització del contracte, l’escriptura de constitució.

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.
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Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades
sense obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades. Adjudicat el
contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que
s’hagin interposat, la documentació administrativa presentada en els sobres “1”
quedarà a disposició dels interessats.

Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat
l’acord d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar les seves propostes, 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
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als licitadors que acceptin la pròrroga.

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ
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 pugui sol·licitar 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.

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 i en el BOP de Girona, indicant, com a mínim,
les mateixes dades mencionades a l’anunci de licitació.
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21. VARIANTS I MILLORES
En el present contracte no es podran presentar ni variants ni millores.

22. GARANTIES
De conformitat amb el que disposa l’article 103 del TRLCSP, no s’exigeix als
licitadors la constitució de la garantia provisional.

No obstant, de conformitat amb l’establert a l’article 95 del TRLCSP, 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
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l’adjudicació, I.V.A. exclòs.

Aquesta garantia es constituirà en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del
següent a aquell en que es rebi el requeriment. De no complir-se aquest requisit
per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament no li adjudicarà el contracte i
es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en
que hagin quedat classificades les ofertes.

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 18 anterior.

Serà d’aplicació el que disposa l’article 99 del TRLCSP, per reposició i reajustament
de garanties.

La garantia respondrà dels conceptes enumerats a l’article 100 del TRLCSP, i serà
retornada al contractista, un cop transcorregut el termini de garantia i complert
satisfactòriament el contracte o fins que es declari la resolució del contracte sense
culpa del contractista.

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

46

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

0e2cca14288b4e8183d07eec7a89df9b001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

De conformitat amb l’establert a l’article 235.3 del TRLCSP, 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, concedint-li un termini a l’efecte, durant el qual
continuarà encarregat de la conservació de les obres.

Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis
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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.

23.DRETS I OBLIGACIONS
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 base, a les modificacions aprovades, en el
seu cas, i a les instruccions que en interpretació tècnica del projecte,
doni 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.
d. Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per indicar
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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.
L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment al contractista
l’acreditació del compliment de les obligacions esmentades durant
l’execució del contracte.
El

personal

que

intervingui

en

l’execució

de

l’obra

dependrà

exclusivament del contractista, sense que l’eventual incompliment de
les seves obligacions legals o contractuals pugui derivar en cap
responsabilitat per part de l’Ajuntament.
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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 anàlisis previstos en el
projecte, tots els estudis, assaigs i anàlisis de materials i unitats
d’obra 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.
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j.

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.
k. El contractista està obligat a concertar i a mantenir actualitzada
durant la vigència del contracte i fins a l’acabament del termini de
garantia, 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. Seran al seu càrrec les despeses derivades de la
contractació d’aquesta assegurança i a aquest efecte 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.
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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.
l.

La vigilància de l’obra serà per compte de l’adjudicatari fins que no es
formalitzi la recepció de la mateixa.

m. El contractista haurà de complir el contracte dintre del termini total
fixat per a la seva realització i, si s’escau, els terminis parcials que es
puguin fixar em el contracte, i executar-lo d’acord amb els
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compromisos adquirits en el document contractual.

24.PLA DE SEGURETAT I SALUT
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.

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.

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.
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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.

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
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l’obra.

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.

25.CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Queda prohibida la cessió a tercers dels drets i obligacions provinents d’aquest
contracte.

El contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial dels treballs
objecte del contracte fins a un percentatge que no podrà excedir del 60% de
l’import

d’adjudicació.

La

celebració

dels

subcontractes

estarà

sotmesa

al

compliment dels requisits establerts a l’article 227 del TRLCSP.

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).
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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
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comunicar, abans de l’inici de les prestacions objecte del contracte, la identitat dels
subcontractistes i justificar suficientment 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.

Els subcontractistes quedaran 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. El coneixement que tingui aquest, dels
subcontractes celebrats o l’’autorització que atorgui de conformitat amb l’article
227.2.d) del TRLCSP, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.

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.
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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.

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.

El contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes
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que participin en l’obra.

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.

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
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.

26.COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
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
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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.

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.

L’acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte a efectes
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de la seva exigibilitat.

27.MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
Un cop perfeccionat el contracte, aquest només podrà modificar-se per raons
d’interès públic en els casos i en la forma previstos a en el títol V del llibre I del
TRLCSP, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 211 del TRLCSP. En
aquests supòsits, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran
obligatòries pel contractista.

Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar conforme l’article 154 del
TRLCSP.

Les modificacions del contracte acordades de conformitat amb l’anteriorment
mencionat, no podran alterar les condicions essencials de la licitació i adjudicació
del contracte i s’hauran de limitar a introduir les variacions estrictament
indispensables.

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
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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.

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.

Elia Masso i Tamayo
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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.

28. RECEPCIÓ DE LES OBRES
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord
amb els termes del mateix i a satisfacció de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació exigirà per part de
l’Administració, un acte formal i positiu de recepció o conformitat dins del mes
següent a l’entrega o realització de l’objecte del contracte.

A l’acte formal de recepció de les obres, hi assistirà, en representació de
l’Ajuntament,

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.
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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.

Si les obres es troben en bon estat i són conformes a les prescripcions previstes, el
tècnic designat per l’Ajuntament i representant d’aquest, les donarà per rebudes,
aixecant-se la corresponent acta i començant a comptar a partir de llavors el
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termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en condicions de ser rebudes ho faran constar en l’acta,
i el director de les mateixes indicarà els defectes observats i detallarà les
instruccions precises per esmenar-los, fixant un termini a l’efecte. Si transcorregut
aquest termini, el contractista no els ha esmenat, se li podrà concedir un altre
termini improrrogable o bé es pot declarar resolt el contracte.

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.

A partir de la formalització de l’acta de recepció començarà a computar el termini
de garantia de l’obra.

29.RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
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.
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També seran causes de resolució del contracte les previstes en aquest plec.

S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuació:

a. Per compliment defectuós:
i. Si en el moment de la recepció, les obres no es troben en
estat de ser rebudes per causes imputables al contractista.
ii. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del
pressupost del contracte, tret que, motivadament l’òrgan de
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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.

b. Per incomplir criteris d’adjudicació:
i. 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.
ii. 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
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termini total com amb els terminis parcials establerts, s’estarà al
disposat en l’article 212 del TRLCSP pel que fa a la imposició
d’aquestes penalitats.

Si es produeix retard per motius no imputables al contractista,
s’estarà al que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.

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
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TRLCSP.

La imposició d’aquestes multes no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis, ni
la possible resolució del contracte.

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.

30.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.

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.
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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.

32.PRERROGATIVES DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
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,
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acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRES I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT.
ACCEPTACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/111 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de condicionar i asfaltar un tram del camí de
Sant Andreu Salou (des del camí de Caldes i fins al límit del terme municipal – riera
Benaula), s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades, per a la
direcció de les obres i coordinació de la seguretat i la salut.
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Vistos els diferents pressupostos presentats:
Proveïdor

Data i Registre
d’Entrada

Direcció
d’obres
i
coordinació SS (sense
IVA)
5.400,00 €

Estudis
i
projectes
d’urbanisme
i
obres
públiques, s.l.
ABM serveis d’enginyeria i
consulting, SLU
Oceans enginyeria civil

01/02/2017
760)

(RE

01/02/2017
763)
10/02/2017
1040)

(RE

2.100,00 €

(RE

5.725,50 €

Vist l’informe emès en data 13 de febrer de 2013, per l’arquitecta tècnica municipal
(R.E. 1137 de 14/02/2017), el qual conclou:
“L’oferta més avantatjosa per la redacció del projecte de condicionament del camí
de Sant Andreu Salou per la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut
que presenta un pressupost de 2.100 € més IVA és la presentada per l’empresa
ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SLU.”
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar i adjudicar el pressupost presentat per ABM SERVEIS
D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457,
a l’Avinguda Països Catalans, 50, i amb NIF B-17.646.563; per import de
2.100,00.-€ (IVA exclòs), per als serveis de direcció d’obra i coordinació de la
seguretat i la salut del projecte titulat ” Projecte simplificat de condicionament d’un
tram del camí de Sant Andreu Salou”.
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partida 18.920.22706 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- De conformitat amb l’establert en el pressupost presentat, el
termini dels treballs de Direcció de les obres i coordinació de Seguretat i Salut és de
quatre setmanes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació del
present acord.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/02/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/02/2018 Alcaldessa

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12. SERVEIS D'ADEQUACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS VIGENT A PARTIR DEL
25 DE MAIG DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/116 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista l’entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
Reglament de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, d’aplicació directa a tots els
països de la Unió Europea i que a partir del 25 de maig de 2018, es preveu
l’entrada en vigor d’una nova Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter
personal, norma estatal complementària a l’europea.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament d’acomplir amb la normativa de protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades.
Vista la proposta presentada per JOSEP MATAS BALAGUER (LEGALMENT) on
s’ofereix un servei d’assessorament a l’Ajuntament per actualitzar l’adequació a la
normativa de protecció de dades, que inclou l’actualització de la informació, registre
de les activitats de tractament, document descriptiu de les mesures de seguretat,
preparació o revisió de formularis, externalitzacions o encàrrecs amb incidència
sobre les dades, informe sobre les mesures de seguretat i assessorament i
manteniment (que inclou revisions regulars i actualització del Registre d’activitats,
modificació i adaptació del document descriptiu de les mesures de seguretat, revisió
i redacció de nous formularis d’obtenció de dades, redacció de clàusules per a
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contractes i encàrrecs que comportin tractament de dades, assessorament
permanent, redacció de respostes a sol·licituds d’exercici dels drets per part dels
interessats, informació de novetats jurídiques que obliguin a noves actuacions,
propostes per a l’adequació permanent de la normativa interna, dels protocols de
treball i dels models de documents a la normativa vigent, assistència a reunions)
per un cost anual de 1.331,00 € iva inclòs.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat i adjudicar a JOSEP MATAS
BALAGUER amb domicili a C/ de les Peixateries Velles, 1 de 17004 GIRONA i amb
NIF 40.285.587-Y-; per import de 1.331 € (iva inclòs) pels serveis d’actualització i
adequació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la normativa de protecció de
dades personals vigent a partir de 25 de maig de 2018.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.920.22706 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- De conformitat amb l’establert en el pressupost presentat, el
termini per la recollida d’informació es farà en un màxim de trenta dies naturals a
partir de la notificació de l’encàrrec; el primer esborrany del Registre de les
activitats de tractament es lliurarà dins un termini màxim de 40 dies a partir de la
notificació de l’encàrrec; l’esborrany del document descriptiu de les mesures de
seguretat es lliurarà en el termini màxim de 60 dies a partir de la notificació de
l’encàrrec; l’informe sobre mesures de seguretat es lliurarà a finals de l’exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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13. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU ALS HONORARIS DE COORDINACIÓ
DE LA FIRA FIPORC
Vista la proposta d’acord número PRP2018/122 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 26 de
setembre de 2017 es va aprovar celebrar al municipi la cinquena edició de la fira
Fiporc.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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Atès que en les quatre edicions anteriors, s’ha anat ampliant l’èxit de la fira, fins a
superar els 10.000 visitants, i que totes elles han comptat amb els serveis de
coordinació de la fira, prestats per l’empresa Iniciatives Catalanes i Serveis, S.L.
Vist el pressupost presentat per la citada empresa (R.E. núm. 449, de 22/01/2018),
per a prestar els serveis de coordinació de la cinquena edició de la fira Fiporc, per
import de 3.630.-€ (I.V.A. inclòs). A més, Incatis fa constar en el pressupost que la
resta dels seus honoraris seran variables, i que aquests seran del 20% de l’import
total dels tiquets venuts.
Vist que actualment no es coneixen altres empreses que es dediquin a l’organització
d’esdeveniments d’aquest tipus, i tenint en consideració l’èxit que ha tingut la fira i
el seu funcionament en les quatre edicions anteriors.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Iniciatives
Catalanes i Serveis, S.L., amb NIF B17456690, i domiciliada al passeig General
Mendoza, 1, 2a planta de Girona (17002), per a la prestació dels serveis de
coordinació de la cinquena edició de la fira Fiporc, per un import de 3.630.-€ (I.V.A.
inclòs), més el 20% de l’import total dels tiquets de tast venuts.
SEGON.- La despesa derivada d’aquesta contractació, serà a càrrec de la
partida 18.338.22609 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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14. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA IMPRESSIÓ DELS TRIPTICS DE
FIPORC
Vista la proposta d’acord número PRP2018/123 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 26 de
setembre de 2017, es va aprovar la celebració de la cinquena edició de la fira Fiporc
al municipi.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que disposar de programes de la fira es considera un element imprescindible
en la difusió de la fira.
Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses per a la impressió de
16.000 tríptics del programa de la fira, amb una mida de 45,2 x 21,8 cm, impresos
a quadricomia per les dues cares sobre paper reciclat cyclus print 130g, i entregats
plegats, i que a dia d’avui s’han rebut els següents pressupostos:
Empresa
Ducform, S.A.
Impremta Pagès, S.L.

Núm. R.E. i data
24/01/18 - 562
24/01/18 - 563

Import (I.V.A. no inclòs)
924.-€
961.-€

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Ducform, S.A., amb
NIF A17074386, i domiciliada al carrer Pla de l’Estany, 40-44, de Cassà de la Selva
(17244), per import de 1.118,04.-€ (I.V.A. inclòs), per a la impressió de 16.000
tríptics del programa de la fira, amb una mida de 45,2 x 21,8 cm, impresos a
quadricomia per les dues cares sobre paper reciclat cyclus print 130g, i entregats
plegats.
SEGON.- La despesa derivada d’aquesta contractació, serà a càrrec de la
partida 18.338.22609 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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15. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CALDES DE
MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L'ENTITAT CASTELLERS DE LES
GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL FET
CASTELLER EN EL TERRITORI. SUBVENCIÓ ANY 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/132 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 10 de gener
de 2017, va aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Llagostera, Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat “Castellers de les
Gavarres” per a la realització i desenvolupament del fet casteller en el territori.
Vist que aquest conveni té una durada anual, establint-se l’any natural com a marc
de referència, amb renovació automàtica per mateix període inicial, sense perjudici
de que qualsevol de les parts pugui demanar la cancel·lar-lo o modificar-lo
totalment o parcialment, prèvia comunicació per escrit, amb una antelació mínima
de 60 dies naturals abans de la finalització de l’any en curs.
En aquests sentit, el conveni continua vigent durant aquest any 2018.
Vista la clàusula quarta del conveni on estableix que l’Ajuntament de Riudellots
atorga una subvenció de 2.000,00 euros a l’entitat Castellers de les Gavarres.
Atès que la clàusula sisena del conveni estableix els terminis i forma de pagament
de l’esmentada subvenció, al qual regula que el pagament de la subvenció
concedida es durà a terme mitjançant una bestreta inicial per import de 1.200,00
euros, i la resta després de la justificació de la subvenció.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar als Castellers de les Gavarres amb NIF G55242465, una
subvenció per un import de 2.000,00 euros, segons regula el conveni de
col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, Riudellots
de la selva i l’entitat Castellers de les Gavarres per a la realització i
desenvolupament del fet casteller en el territori.
SEGON.- Disposar el pagament d’una bestreta inicial, d’acord amb la
clàusula sisena del conveni, per import de 1.200,00 euros amb càrrec a la partida
338.22609 del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que en base la clàusula cinquena
del conveni, el termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitza el 30 de
novembre de l’any en curs, la qual haurà de justificar les despeses fins a 15 de
desembre del 2018, tot ajuntant-hi una memòria detallada de l’activitat de l’entitat,
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així com el compte anual d’ingressos i despeses de l’entitat. La subvenció atorgada
cobrirà exclusivament les despeses efectivament justificades. L’import de la
subvenció (2.000,00 euros) ascendeix al 95% de les despeses subvencionades,
motiu pel qual caldrà justificar unes despeses mínimes de 2.106,00 euros davant
l’Ajuntament de Riudellots. Només s’admetran justificants de la despesa realitzada
corresponents a l’any 2018.
QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o
difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció.

Elia Masso i Tamayo
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CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en el
conveni 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 als Castellers de les Gavarres pel seu
coneixement, 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.

16. URGENTS:
16.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C C I
Vista la proposta d’acord número PRP2018/138 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2018/37, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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Elia Masso i Tamayo
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Exp. Número: 37 - 01 11 005 9 /2018



Sol·licitant: C C I



Obres que s’autoritzen: REFORMA BANY



Emplaçament: VEINAT DEL REGÀS (CAN GRIFOL)



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: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 18/01/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 70,86.-€

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: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 01/02/2018)

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

16.2 DANYS PER ACCÉS NO AUTORITZAT A L'ESCOLA ENTRE EL 5 I EL 9 DE
DESEMBRE DE 2017. PRESSUPOST FABRICACIÓ I MUNTATGE PORTA
AL·LUMINI
I REPARACIÓ DE TANCAMENT DE FINESTRA CORREDERA
FORÇADES. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/144 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Entre els dies 5 i el 9 de desembre de 2017 es va produir un accés no autoritzat a
l’escola municipal, violentant la porta principal de l’escola i forçant una finestra, els
fets van esser denunciats pel Sr. Josep Mª Coromines i Pujol en data 10 de
desembre de 2017 davant del MMEE Diligències policials nº 998104/2017 AT AEROP
GI.
A resultes d’aquest accés no autoritzat es van produir danys a la porta principal de
l’edifici de l’escola així com a una finestra.
Vist el pressupost presentat per Castelló Martí 2008, S.L. en data 17 de gener de
2018 (RE324) la fabricació i muntatge de la porta d’entrada de l’escola i la
reparació del tancament de la finestra corredera de l’escola ascendeixen a 2.419,03
€ IVA inclòs.
Vist que es tramita davant l’asseguradora GENERALI pòlissa 5-P9-170000043 el
sinistre nº 5-P9-18-33600214/5 i els danys s’han valorat en 2.419,03 € IVA inclòs.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a CASTELLÓ MARTÍ 2008 S.L.
amb CIF B17983115 i domicili al C/ Ponent, 1-3 (Poligon Industrial II) de 17240
Llagostera, per import de 2.419,03 € (IVA inclòs) per la fabricació i muntatge d’una
porta d’alumini plata mate amb vidre 3+3/8/3+3 transparent i la reparació del
tancament de la finestra corredera.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
18.920.63500 del vigent pressupost.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Riudellots de la Selva, 9 de febrer de 2018

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

Elia Masso i Tamayo
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16.3 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE L'ALCALDESSA EN UNA COMISSIÓ
PER L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ DEL CEIP RIUDELLOTS DE
LA SELVA .
Vista la proposta d’acord número PRP2018/153 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el director del CEIP de Riudellots de la Selva ens va informar que pel
proper curs escolar hi haurà un canvi en la direcció del centre i que aquest candidat
ha de presentar, per ser nomenat director, un projecte de direcció per quatre anys
que serà valorat per una comissió formada per nou persones, entre les que a de
constar un representant e l'administració local.
Atès que l’Alcaldessa la Sra. Montserrat Roura i Massaneda segons acord del Ple de
la Corporació Local del 7 de juliol de 2015 és la persona responsable de l’àrea
d’ensenyament de l’Ajuntament i membre del consell escolar en representació de
l’entitat local.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- NOMENAR a la Sra. Montserrat Roura i Massaneda com a
representant de l’Ajuntament en la comissió creada per l’aprovació del projecte de
direcció del CEIP de RIUDELLOTS DE LA SELVA.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la direcció del CEIP de Riudellots
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 20:00 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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