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

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 13 de juny de 2017, 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.

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

Dia: 13/06/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: Ordinària
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ SESSIÓ ANTERIOR DE LA JGL DE 30 DE MAIG DE 2017
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. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G B T
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G R N
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J L G
8. DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSITCA. AMEBO SL
9. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I
SOL·LICITUD D'ALTA AL REGISTRE SANITARI D'INDÚSTRIES I PRODUCTES
ALIMENTARIS DE CATALUNYA (RSIPAC).
10. MODIFICACIÓ DE LES BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR
EL MÒDULS/BAR A LA FESTA MAJOR QUE S'HA D'INSTAL·LAR AL PÀRQUING
DEL COSTAT OEST DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DEL 29 DE
SETEMBRE A L'1 D'OCTUBRE DE 2017
11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS
ACTIVITATS CURS 2016/2017
12. URGENTS:
12.a) CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES
PÚBLIQUES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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12.b) CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DELS CAMINS DE TERRA
MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
12.c) LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL
13. PRECS I PREGUNTES
Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1. APROVACIÓ SESSIÓ ANTERIOR DE LA JGL DE 30 DE MAIG DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/625 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 30 de maig de 2017 (RESJGL2017/11)
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’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 30 de maig de 2017 (RESJGL2017/11)
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 PRP2017/622 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s'indicaran.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/11 que s'adjunta al
present com annex, d’import SETANTA-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS
I NORANTA CINC CÈNTIMS (79.532,95.-€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Debat:
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 PRP2017/613 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo

L’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc ha tramés 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, durant el primer
trimestre de 2017, 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.

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

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes d'ABRIL, en
període voluntari i executiu, per un import total de 341.932,14€, en concepte
d’inspecció IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/580 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva (registre d’entrada número 3363 de 19 de maig de
2017), corresponent als imports recaptats durant el mes d'ABRIL, en període
voluntari i executiu, per un import total de 212.102,91-.€, pels conceptes tributaris
que s’hi detallen.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes d'ABRIL tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre d’entrada
número 3364 de 19 de maig) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s’indiquen:
EXERCICI
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

CONCEPTE
CEMENTIRI
ESCOMBRARIES
IBI RÚSTICA
ICIO
ICIO
IIVTNU
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
4.463,73
148.866,67
7.946,05
4.264,45
2.884,19
7.185,81
433,02
176.043,92.-€

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes d'ABRIL, tramesa
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre
d’entrada 3365 de 19 de maig de 2017) i referida als conceptes tributaris i imports
que seguidament s’indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI
2016
2017

CONCEPTE
ESCOMBRARIES
CEMENTIRI
TOTAL BAIXES

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

IMPORT
66,71
311,17
377,88.-€
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G B T
Vista la proposta d’acord número PRP2017/619 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/364, 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:


Exp. Número: 364 - 01 11 004 111 /2017



Sol·licitant: G B T



Obres que s’autoritzen: LEGALITZACIÓ PERFORACIÓ D’UN POU



Emplaçament: MAS CABIROL



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 268,32.-€
(pagament efectuat en data 02/06/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 602,55.-€

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: -

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
La obtinguda de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 29 de març de 2017.

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 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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Vista la proposta d’acord número PRP2017/620 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G R N

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/198, 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:


Exp. Número: 198 - 01 11 004 57 /2017



Sol·licitant: G R N



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT



Emplaçament: C/ TRAMUNTANA, 32 (CANTONADA C/MIGJORN, 9)



Referència cadastral: 3089115DG8338N0001JF



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: ............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 20/03/2017)
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Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 6583,93.-€

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 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la designació 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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3.1. La obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) amb
condicionants, per estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques
de l’Aeroport de Girona i que s’adjunta a la present llicència.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”
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 1934,68.-€
(dipòsit previ efectuat en data 08/06/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J L G
Vista la proposta d’acord número PRP2017/621 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/148, 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 148 - 01 11 004 41 /2017



Sol·licitant: J L G



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ DE DUES CASES APARELLADES



Emplaçament: URB CAMP QUART (PARCEL·LA 27 - C/VERGDE NÚRIA, 32
CANTONADA C/SANT JORDI, 47 I PARCEL.LA 28 – C/VERGE DE NÚRIA, 34)



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: ............................................ 429,51.-€
(pagament efectuat en data 27/02/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ............................................................... 14633,13.-€

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 La xarxa separativa de sanejament, en el pou motor evacuació també es
mantindrà la xarxa separativa.
2.2 El drenatge estarà connectat a la xarxa separativa d’aigües plujanes.
2.3 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que
prèviament a la realització de les connexions a cada una de les xarxes s’hagi de
donar avís als serveis tècnics municipals perquè donin el vist i plau de les
connexions.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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3.

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

Elia Masso i Tamayo
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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 640,64.-€
(dipòsit previ efectuat en data 08/06/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
8. DENEGACIÓ LLICÈNCIA URBANÍSITCA. AMEBO SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/599 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Almerinda Domingo en Repr. de l’entitat
AMEBO SL, sol·licitant llicència per a la construcció d’una cuina i lavabo a l’interior
d’un local, a la parcel.la de referència cadastral núm. 001501600DG83G0001JM al
Veinat de l’Estació.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte tècnic municipal, Sr. Pere Batllori, el
dia 29 de maig de 2017, del qual resulta que:
“La qualificació urbanística de la finca objecte de l’actuació és de sòl no urbanitzable sense
cap tipus de protecció especial, amb la classificació de sòl agrícola o de cultiu.
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L’edificació existent no està inclosa en el Pla Especial i Catàleg de masies i cases rurals
vigent en el municipi, i no consta en aquest ajuntament que la construcció hagi obtingut cap
tipus de llicència urbanística.
De l’existència de documentació que va ser aportada en la petició de llicència ambiental per
la mescla i envasat de formulació per alimentació, que va ser demanada dins la parcel·la de
referència cadastral abans esmentada, es constata en els plànols d’estat actual de les
edificacions, que no existeix cap tipus d’habitatge en el seu interior, i la instal·lació d’una
cuina i lavabo nou que ara es demana constitueixen elements indispensables per la formació
d’un habitatge, que seria de nova construcció.
Li és d’aplicació l’article núm. 47 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme que senyala en el seu
apartat 6 que només es permeten com a noves construccions les destinades a habitatge
familiar o a allotjament de persones treballadores temporeres si estan directament i
justificadament associades a una activitat agrícola, ramadera, d’explotació de recursos
naturals o en general, rústica.
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No es té constància en aquest Ajuntament que la Sra. Domingo tingui en el municipi o que
estigui associada a alguna de les activitats descrites anteriorment.
També li és d’aplicació l’article núm. 144 de les ordenances de les normes subsidiàries de
Planejament del municipi que senyala en l’apartat 3r que l’ús residencial d’habitatges
unifamiliar del treballador agrícola només s’admetrà a partir de les parcel·les mínimes de 4’5
Ha.
La parcel·la cadastral 001501600DG830001JM de la construcció té una superfície de 1520
m2 i està situada a l’interior de la finca rústica cadastral núm. 17159A002001410000QL que
té una superfície de 2234 m2 (molt inferior a la mínima exigida per la normativa).
Per tot l’exposat s’informa desfavorablement la llicència demanada.”

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.- Denegar la sol·licitud plantejada per la Sra. Almerinda Domingo en
Repr. de AMEBO SL, en atenció als arguments exposats en l’informe tècnic
transcrit.
SEGON.- Traslladar la present resolució a l’interessat per al seu coneixement
i als efectes oportuns, donant-ne, així mateix, compta al Ple municipal en la
propera sessió que tingui lloc.

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

9. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I
SOL·LICITUD D'ALTA AL REGISTRE SANITARI D'INDÚSTRIES I PRODUCTES
ALIMENTARIS DE CATALUNYA (RSIPAC).
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/608 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’interès creixent de diverses empreses i emprenedors, que ofereixen serveis de
càtering i de venda de productes alimentaris en fires i mercats no sedentaris
(Foodtrucks), en utilitzar les instal·lacions de la cuina de l’auditori del FoodLab com
obrador per elaborar els seus productes.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és propietari del Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial – FoodLab, que disposa d’una cuina amb electrodomèstics
professionals, i que en aquest espai es podria oferir el servei d’obrador d’ús
compartit.
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Vistes les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya relatives a
l’elaboració de productes alimentaris en habitatges particulars, i on es recomana a
les empreses que elaboren, produeixen i manipulen aliments a punt per consumir
que utilitzin obradors d’ús compartit.
Vist que per poder oferir aquest servei d’obrador d’ús compartit és necessari que
l’entitat que gestiona les instal·lacions disposi d’un únic Registre Sanitari
d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). I vist que per poder
tramitar la inscripció al registre sanitari cal disposar d’una memòria sanitària, d’un
diagrama de flux i d’un plànol de les instal·lacions.
Vist que segons el que estableix el Reglament número 852/2004 del Parlament
europeu i del Consell, de 29 d’abril, relatiu a la higiene de productes alimentaris, les
instal·lacions han de disposar d’un manual de seguretat alimentària i d’un sistema
d’autocontrol basat en el mètode de l’Anàlisi de perills i punts de control crític.
Vist que l’Agència de Salut Pública de Catalunya recomana també que les empreses
que facin ús de les instal·lacions han de donar-se d’alta al registre municipal
d’establiments minoristes d’alimentació del municipi on estigui situat l’obrador.
Vist que la implantació d’aquest nou servei al FoodLab va alineada amb l’estratègia
de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i
fomentada des de la Comissió Europea.
Vist que per a iniciar aquest projecte és necessari contractar els serveis d’una
empresa especialitzada en l’assessorament en seguretat alimentària.
Vist l’informe emès el dia 29 de maig de 2017 per l’enginyer tècnic municipal, el Sr.
Joan Ribas i Xargay, i on es proposa que el FoodLab disposi d’un manual genèric,
dels controls, procediments i autocontrols necessaris, per tal de fer viable i
funcional la cessió de l’espai i que els productes elaborats en ell compleixin amb els
procediments normatius aplicables a cada cas.
Vist que s’ha demanat a diverses empreses que presentin pressupost per a la
prestació dels serveis tècnics d’assessorament en seguretat alimentària i per a
sol·licitar l’alta al RSIPAC:
Data

Núm. R.E.

Empresa

Serveis

18/04/2017

2619

Inocus
Seguretat
Alimentaria
i
Nutrició, S.L.

Serveis
tècnics
d’assessorament i alta
al RSIPAC.

Elia Masso i Tamayo
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previ.
18/04/2017

2620

Nutrilab, S.L.

Serveis
tècnics
d’assessorament i alta
al RSIPAC.
Visites d’inspecció.

500,00.-€

150,96.-€

Vist que en l’informe de l’enginyer tècnic municipal també es proposa l’adjudicació
de l’assistència tècnica i l’assessorament per a la realització, la implantació i el
seguiment del Manual de Seguretat Alimentària (simplificat) i dels autocontrols
sanitaris del FoodLab, així com els serveis de visites d’inspecció semestrals per a
comprovar l’acompliment dels plans, avaluar l’eficiència del sistema i revisar els
registres, a l’empresa Nutrilab, S.L.
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Vist l’informe del regidor de promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés i Tarrés, on
també proposa sol·licitar l’alta del FoodLab al RSIPAC i que aprovi el pressupost
presentat per l’empresa Nutrilab, S.L.
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 proposta de serveis presentada per l’empresa Nutrilab,
S.L., amb domicili al carrer Carles Fages de Climent, 9 (baixos) de Figueres
(17600), i amb CIF B-17336793, per import de 605.-€ (I.V.A. inclòs), la qual
comprèn els serveis elaboració de la memòria sanitària i el diagrama de flux, la
implantació del manual de seguretat alimentària (simplificat). Així com per a
realitzar dues visites d’inspecció per comprovar el compliment dels plans, avaluar
l’eficàcia del sistema i revisar registres, de forma semestral, per import de 182,66.€ (I.V.A. inclòs) en total.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920/227.06 del pressupost vigent.
TERCER.- Sol·licitar l’alta de les instal·lacions del FoodLab al RSIPAC i
autoritzar a l’empresa Nutrilab, S.L. a realitzar els tràmits pertinents per a fer-ho
possible.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10. MODIFICACIÓ DE LES BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR
EL MÒDULS/BAR A LA FESTA MAJOR I LA SEVA CONVOCATÒRIA PER L’ANY
2017
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/618 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’objecte d’aquestes bases és adjudicar la gestió del mòdul/bar situat en el
recinte de la Festa Major del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2017.
Atès que la finalitat d’aquestes bases es fomentar la participació de les entitats
sense ànim de lucre de Riudellots de la Selva a la Festa Major del Municipi.
Vist que els adjudicataris hauran de destinar els beneficis obtinguts íntegrament en
finançar les despeses que es derivin de les activitats que organitza l’entitat al llarg
de l’any.
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Atès que amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin donar
compliment a l’obligació de respectar els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència quan els sol·licitants siguin més d’una entitat.
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 modificació de les bases reguladores del concurs per
adjudicar els mòduls/bar del recinte de la Festa Major que s’adjunten a la present
com a annex I.
SEGON.- Formular convocatòria pública del concurs per adjudicar els
mòduls/bar de la Festa Major. Les instàncies es presentaran del 20 de juny al 21
de juliol de 2017 a les 14:00 hores (ambdós inclosos), i determinar que els dies
d’obertura de les barraques seran el 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2017 de
20:00 a 05:00 hores i que l’horari de funcionament dels equips de música serà de
20:00 a 03:00 hores.
TERCER.- Difondre la present convocatòria mitjançant anunci en el Taulell
oficial de la Corporació i E-taulell, web municipal i altres mitjans habituals.
ANNEX I
BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER ADJUDICAR EL
MÒDULS/BAR

DEL

RECINTE

DE

LA

FESTA

MAJOR

DE

RIUDELLOTS DE LA SELVA
1. OBJECTE
L’objecte d’aquest concurs és l’adjudicació de la gestió d’un
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mòdul/bar (d’ara endavant barraca) situat en el recinte de la
Festa Major durant el temps que s’estableixi cada any, en la
corresponent convocatòria.
La finalitat d’aquest concurs és fomentar la participació de les
entitats sense ànim de lucre

de Riudellots de la Selva en la

Festa Major del municipi. Atès que els adjudicataris hauran de
destinar els beneficis obtinguts íntegrament en finançar les
despeses que es derivin de les activitats que organitza l’entitat
al llarg de l’any.
Amb aquest procés es pretén establir els criteris que permetin
donar

compliment

a

l’obligació

de

respectar

els

principis
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d’objectivitat, publicitat i concurrència quan els sol·licitants
siguin més d’una entitat.
2. REQUISITS DELS LICITADORS
 Seran requisits
d’adjudicatari:
o

Elia Masso i Tamayo

per

poder

tenir

la

condició

Ser una entitat legalment constituïda en associació sense
ànim de lucre amb domicili a Riudellots de la Selva i
inscrita en el Registre d’Entitats Municipal.

 Que l’entitat reuneix els requisits per a ser beneficiari previstos
en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General
de Subvencions, i que són els següents:
o

No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la
pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajut
públics.

o

No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat
declarada insolvent en qualsevol procediment,

haver-se

declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o
haver estat inhabilitada d’acord a la Llei Concursal sense
que

Signatura 1 de 2

indispensables
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finalitzat

el

període
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sentència de qualificació del concurs.
o

No haver donat lloc, per causa de que haguessin estat
declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol
contracte celebrat amb l’Administració.

o

Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions

vigents,

en

la

forma

que

es

determini

reglamentàriament.
o

No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
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reglamentàriament com a paradís fiscal.
o

Trobar–se al
reintegrament.

o

No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la
pèrdua

de

la

corrent

del

possibilitat

pagament

d’obtenir

d’obligacions

subvencions

per

segons

aquesta llei o la Llei General Tributària.
o

No trobar-se sotmesa en les causes

de prohibició previstes

als apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de
22 de març, reguladora del Dret d’Associació.
 PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
1. Les

sol·licituds

es

presentaran

al

Registre

d’Entrada

de

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, d’acord amb el model
normalitzat.
2. Es podrà formular sol·licitud de forma individualitzada o bé
conjunta per part de dues o més associacions.
3. L’últim dia per presentar la sol·licitud serà el que s’estableixi de
manera anual a la corresponent convocatòria.
4. Les sol·licituds presentades fora de termini no seran admeses
sota cap concepte.



OBERTURA DE PLIQUES.

La realitzarà la Junta de Govern Municipal de l’Ajuntament de

Elia Masso i Tamayo
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finalització del termini de la presentació de sol·licituds.
La Junta de Govern procedirà a la qualificació de la documentació
presentada en temps i forma, i formularà proposta d’adjudicació.



CRITERIS QUE HAN DE SERVIR DE BASE A L’ADJUDICACIÓ
1. Es farà una valoració entre totes les sol·licituds d’acord amb el
següent sistema de puntuacions:
a. Entitats a les quals s’hagi adjudicat una barraca l’any anterior:
1 punt.
b. Entitats

que

sol·liciten

primera vegada o

que

l’adjudicació
en

d’una

barraca

per

l'última convocatòria no van

Elia Masso i Tamayo
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presentar sol·licitud: 2 punts.
c. Entitats que s’hagin presentat l’any anterior i a les quals no
s’hagi adjudicat barraca: 3 punts.
2. En cas d’empat es realitzarà un sorteig.
6.


NORMES GENERALS DE LES ADJUDICACIONS
L’adjudicació s’efectua a favor de la/les entitat/s sol·licitant/s, i
en queda totalment prohibida la cessió o l’arrendament.

 L’Ajuntament es reserva el dret d’establir garanties per a l’ús
dels mòduls autoritzats, així com la mida i extensió d’aquests.
7. OBLIGACIONS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT
Serà obligació de l’Ajuntament:
a. La cessió d’un espai per col·locar la barraca on desenvolupar
l’activitat durant els actes que es celebrin per la Festa Major
de Riudellots de la Selva.
b. La instal·lació dels punts de llum i d’aigua.
c. La cessió de taules i cadires, que cregui oportú l’Ajuntament,
prèvia petició de l’adjudicatari.
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d. La seguretat del recinte.

És potestat de l’Ajuntament:
a) Rescindir l’autorització d’explotar la barraca:
1. Per resolució derivada d’incompliment o compliment defectuós

de qualsevol de les estipulacions establertes en les bases.
2. Per resolució unilateral de l’Ajuntament de Riudellots de la

Selva per motius d’interès públic expressament motivats.
3. Per motius de seguretat.
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8. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Seran obligacions de l’adjudicatari:
1. Oferir el servei objecte d’autorització.
2. Llogar el mòdul (barraca) escollit per l’Ajuntament per import
estimat de 500 euros.
3. Complir amb els següents horaris d’obertura de la barraca:
a) Els dies que estableixi la convocatòria de les 20 h a les

5.00 h
Fora d’aquestes hores no es podrà vendre ni servir cap mena
de producte. L’incompliment d’aquest apartat suposarà la
rescissió d’aquesta autorització, a més de les corresponents
sancions previstes per la Llei i la no adjudicació en la següent
Festa Major de Riudellots de la Selva.
4. Complir amb els següents horaris de funcionament dels equips
de música:
a) Els dies que estableixi la convocatòria de les 20 h a les

3.00 h
5. L’assistència d’un representant de l’entitat adjudicada a les
reunions de

coordinació que convoqui l’Ajuntament i la

Comissió de Festes de Riudellots de la Selva.

Elia Masso i Tamayo
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6. El compliment de les instruccions que s’acordin a les reunions
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de coordinació.
7. Contractar directament tot allò que sigui necessari per a poder
dur a terme l’activitat.
8. Tenir cura de la barraca i dels serveis que es cedeixin.
L’adjudicatari es farà responsable d’assumir la totalitat dels
desperfectes que es puguin ocasionar a la barraca i a la
resta de material cedit per l’Ajuntament.
9. La neteja interior de la barraca, de l’espai adjacent, de la
zona de les barraques i del material cedit per l’Ajuntament.
10. La

subscripció

d’una

pòlissa

de

responsabilitat

civil,

amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre.
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11. Instal·lació d’un extintor contra
polivalent

tipus

ABC

de

6

kg,

incendis

de

pols

amb eficàcia mínima

exigida 21A-113B, que el poden demanar a l’Ajuntament.
12. Disposar de rètols o plaques normalitzades de la prohibició
de no servir begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
13. Només es podran utilitzar
proporcioni l’Ajuntament.

els

gots

reutilitzables

que

14. Exposar al públic la llista de preus dels diferents articles,
d’acord amb la proposta de preus unificats per l’Ajuntament.
15. En compliment de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, els
cartells de caràcter fix d'oferta de serveis per a les persones
usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic
han d'ésser redactats, almenys, en català.
16. Apagar els equips de música quan hi hagi una actuació en
directe.
17. Obligació de destinar els beneficis obtinguts íntegrament a
finançar les despeses que es derivin de les activitats que
organitza l’entitat al llarg de l’any.
18. Complir amb la prohibició de no servir begudes alcohòliques
a menors de 18 anys.

Elia Masso i Tamayo
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19. Respectar la potència que l’Ajuntament subministri.
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20. Retirar el material de la barraca i deixar-la néta en el termini
que s’estableixi a la convocatòria corresponent.
21. Cada dia al finalitzar la jornada, s’haurà de fer un arqueig
amb la presència de tres persones de l’entitat.
22. Presentar a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en un
termini màxim de 30 dies naturals després de la finalització
de l’activitat, una memòria econòmica on es detallin

els

ingressos i les despeses generats amb motiu de l’activitat de
la barraca, tot acompanyat de les factures i documents
justificatius.
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9. INTERPRETACIÓ DE LES BASES

Totes les qüestions que se suscitin respecte a la interpretació i
compliment de les seves condicions, derivades d'aquestes Bases,
serà competent per conèixer-les la Junta de Govern Local.

Annex número 1. Model de sol·licitud
El/laSr./Sra................................................................................
amb DNI...................................en nom i

Elia Masso i Tamayo

de

l’entitat....................................................................................
...............................................................................................
.........,

NIF................................, amb domicili al municipi de

Riudellots

Selva,

CP

17457,

carrer

..............................................................................núm...........
adreça electrònica......................................................................,
que

designa

expressament

a

efectes

de

rebre

qualsevol notificació, avís o comunicació relacionada amb la present
licitació,

1.- DECLARA sota la seva responsabilitat que l’entitat que
representa,

Signatura 1 de 2

representació

licitadora del

concurs per a l’atorgament de
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l’autorització municipal per la instal·lació i explotació de la gestió
de la barraca, a instal·lar al recinte destinat per la Festa Major, a
celebrar

durant

els

dies

establerts

a

la

corresponent

convocatòria, que:
• Està al corrent pel que fa al compliment de les obligacions
tributàries i de les obligacions amb la Seguretat Social, de
conformitat amb el que estableix en l’article 60 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
• Coneix les Bases que regeixen
incondicionalment les condicions.
•

el

concurs

i

que

accepta

Compleix amb tots els requisits i obligacions, pel que fa a

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

21/06/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 26/06/2017 Alcaldessa

l’obertura, la instal·lació i el funcionament legal, que exigeixen
en la norma vigent.
2. SOL·LICITA ser admès/a en el concurs esmentat, després
d’haver manifestat la seva conformitat amb totes i cadascuna de
les condicions administratives que regeixen el concurs.
I perquè així consti, signo
sol·licitud de participació,

aquesta

declaració

responsable

i

(Signatura, Lloc i data)

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

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS
ACTIVITATS CURS 2016/2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/347 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots,
amb registre d’entrada 1982 en data 20 de març de 2017, per sufragar part de les
despeses derivades de les activitats del curs 2016-2017.
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Vist l’informe emès per l’Alcaldia que estima correcta la petició de subvenció
plantejada per aquesta entitat.
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 a l’AMPA de l’Escola de Riudellots amb NIF G17298332 una
subvenció d’import de 2.220 € per les activitats del curs 2016-2017.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334/480.05 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 7.340 €, (sense que en
l’esmentat import es puguin incloure despeses de transport o desplaçaments de les
excursions o sortides, ni quota FAPAC, ni comissions bancàries ni aportació a la
MARATÓ) amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació:
-

Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva –i no només que
organitza- en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió que realitzin sobre les
actuacions objecte de la present subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA Escola Riudellots 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.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
12. URGENTS:
12.a) CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES
PÚBLIQUES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/636 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 24 de març de
2017, començant a comptar a partir de l’endemà de la publicació, el termini de
quinze dies naturals per a la presentació de proposicions.

Elia Masso i Tamayo

La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 21 de març de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació del servei de conservació i millora de les lleres públiques
de Riudellots de la Selva, així com el Plec de clàusules administratives particulars i
la Memòria tècnica que regeixen la contractació, i va convocar licitació pública per a
la contractació de l’esmentat servei.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el registre de
documents de l’Ajuntament, les següents:
Nº
1
2
3
4
5

EMPRESA LICITADORA
FUNDACIÓ ONYAR-LA SELVA
E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SL
TALHER, SA
ALAMEDA-TORRENT, SLU
ALBERT TULSÀ, SL

Més enllà de les 14,00 hores del dia 10 d’abril de 2017, establert com a límit per a
la presentació de proposicions, va tenir entrada en el registre de documents
d’aquest Ajuntament, la següent; la qual va ser rebutjada per la Mesa de
contractació, en sessió celebrada el dia 12 d’abril de 2017:
EMPRESA
ESTUDIOS Y CONTRATAS SILVÍCOLAS, SL

DATA I Nº REGISTRE
ENTRADA
10/04/2017 nº 2495

FORMAT
Fax

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 21 d’abril proppassat,
va procedir a l’obertura dels sobres B, amb els següents resultats:
EMPRESA
E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SL
ALBERT TULSÀ, SL
TALHER, SA

PREU OFERT
34.100,00.-€
37.565,00.-€
41.677,81.-€
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ALAMEDA-TORRENT, SLU
FUNDACIÓ ONYAR – LA SELVA

43.837,00.-€
46.080,00.-€

En la mateixa sessió, la Mesa de contractació, va acordar donar audiència a
l’empresa E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SL, per tal que
justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés les condicions de la mateixa, atès
que es va considerar desproporcionada o amb valors anormals.
La Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 15 de maig proppassat, va
estimar justificada l’oferta econòmica presentada per E.I. BROT SERVEIS
INTEGRALS DE JARDINERIA, SL i va formular proposta d’adjudicació al seu favor.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 16 de maig proppassat,
va acordar, entre d’altres, requerir a E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE
JARDINERIA, SL, empresa que havia presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, la presentació de la documentació indicada a la clàusula 16 del PCAP.
Vist que el proppassat dia 30 de juny, E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE
JARDINERIA, SL va presentar en el registre de documents d’aquest Ajuntament (RE
3548), la documentació acreditativa de la capacitat jurídica i d’obrar, de la
solvència econòmica i financera i tècnica i professional, d’estar al corrent de
pagament a les obligacions tributàries i amb la SS, de la constitució de la garantia
definitiva, així com de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil.
Atès el requeriment de documentació complementària efectuat el dia 7 de juny
proppassat (RS 1635); el qual fou complementat mitjançant escrit de data 9 de
juny (RE 3777 de 12/06/2017).
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la companyia mercantil E.I.
BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L., amb domicili a Sant Gregori17150, a la Zona rural Sant Medir, s/n, i amb NIF B-17.870.817, el contracte del
servei de conservació i millora de les lleres públiques de Riudellots de la Selva; per
ser la seva oferta, l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, d’acord
amb el següent detall:
EMPRESA
E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA,
SL
ALBERT TULSÀ, SL

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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34.100,00.-€

PUNTUACIÓ
10,00

37.565,00.-€

9,07

PREU OFERT
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TALHER, SA
ALAMEDA-TORRENT, SLU
FUNDACIÓ ONYAR – LA SELVA

41.677,81.-€
43.837,00.-€
46.080,00.-€

8,18
7,78
7,40

L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia mercantil per haver
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa; quedant descartades les demés
ofertes presentades, per ser d’import superior a la de E.I. BROT SERVEIS
INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L.
TERCER.- L’import de l’adjudicació, per les tres anualitats de durada del
contracte, és de TRENTA-QUATRE MIL CENT EUROS (34.100,00.-€), més SET MIL
CENT SEIXANTA-UN EUROS (7.161,00.-€) en concepte d’IVA, és a dir, QUARANTAUN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS (41.261,00.-€).

Elia Masso i Tamayo
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QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 454.210.02 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- La durada del contracte s’estableix per un període de tres
anualitats, finalitzant el dia 31 de desembre de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
SISÈ.- Significar a la companyia mercantil E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS
DE JARDINERIA, S.L. que el contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins dels
15 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació als candidats, de conformitat
amb l’establert a l’article 156.3 del TRLCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, de
conformitat amb l’establert a l’article 154 del TRLCSP.
SETÈ.- Requerir a la companyia mercantil EI BROT SERVEIS INTEGRALS DE
JARDINERIA, S.L., per tal que, tan bon punt disposin del justificant de pagament de
la pòlissa de responsabilitat civil pel període comprès a partir del 10 de juliol de
2017, l’hauran de presentar a aquest Ajuntament.
VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a totes les empreses
licitadores.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
12.b) CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DELS CAMINS DE TERRA
MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/617 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 4 d’abril de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació del servei de manteniment dels camins de terra
municipals, així com el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria
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tècnica que regeixen la contractació, i va convocar licitació pública per a la
contractació de l’esmentat servei.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 5 d’abril de 2017,
començant a comptar a partir de l’endemà de la publicació, el termini de quinze
dies naturals per a la presentació de proposicions.
Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el registre de
documents de l’Ajuntament, les següents:

Elia Masso i Tamayo
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Nº
1
2
3
4
5

EMPRESA LICITADORA
Manresa i fills, SL
Salvador Serra, SA
Germans Cañet Xirgu, SL
Albert Tulsà, SL
Excavacions i transports Andreu Juanals, SL

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 3 de mig proppassat, va
procedir a l’obertura dels sobres B, i va formular la següent proposta de
classificació:
EMPRESA
GERMANS CAÑET XIRGU, SL
SALVADOR SERRA, SA
MANRESA I FILLS, SL
EXCAVACIONS I TRANSPORTS ANDREU JUANALS, SL

PREU OFERT
40.412,00.-€
42.200,00.-€
42.670,00.-€
43.786,40.-€

PREU/TONA
SUBBASE
12,00.-€
12,30.-€
13,00.-€
13,00.-€

En la mateixa sessió, la Mesa de contractació, va acordar rebutjar la proposició
econòmica formulada per la companyia mercantil ALBERT TULSÀ, S.L., de
conformitat amb l’establert a l’article 84 del Reglament General de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, i en base a les manifestacions
efectuades pel seu representant legal, sobre l’existència d’un error en l’import de la
seva oferta.
Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 16 de maig proppassat,
va acordar, entre d’altres, requerir a GERMANS CAÑET XIRGU, S.L., empresa que
havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, la presentació de la
documentació indicada a la clàusula 16 del PCAP.
Vist que el proppassat dia 2 de juny, GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. va presentar en
el registre de documents d’aquest Ajuntament (RE 3637), la documentació
acreditativa de la capacitat jurídica i d’obrar, de la solvència econòmica i financera i
tècnica i professional, d’estar al corrent de pagament a les obligacions tributàries i
amb la SS, de la constitució de la garantia definitiva, així com de disposar de
l’assegurança de responsabilitat civil.
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Atès el requeriment de documentació complementària efectuat el dia 8 de juny
proppassat (RS 1646); el qual fou complementat mitjançant escrits de data 9 de
juny (RE 3767 i 3768 de 12/06/2017).
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la companyia mercantil
GERMANS CAÑET XIRGU, S.L., amb domicili a Cassà de la Selva-17244, al Veïnat
de Llebrers, número 4, i amb NIF B-17.537.812, el contracte del servei de
manteniment dels camins de terra municipals; per ser la seva oferta,
l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, d’acord amb el següent
detall:
EMPRESA
GERMANS CAÑET XIRGU, SL
SALVADOR SERRA, SA
MANRESA I FILLS, SL
EXCAVACIONS I TRANSPORTS
ANDREU JUANALS, SL

PREU OFERT
40.412,00.-€
42.200,00.-€
42.670,00.-€
43.786,40.-€

PREU/TONA
SUBBASE
12,00.-€
12,30.-€
13,00.-€
13,00.-€

PUNTUACIÓ
10,00
9,63
9,40
9,23

L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia mercantil per haver
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa; quedant descartades les demés
ofertes presentades, per ser d’import superior a la de GERMANS CAÑET XIRGU, SL.
TERCER.- L’import de l’adjudicació, per les tres anualitats de durada del
contracte, és de QUARANTA MIL QUATRE-CENTS DOTZE EUROS (40.412,00.-€),
més VUIT MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS (8.486,52.-€) en concepte d’IVA, és a dir, QUARANTA-VUIT MIL VUITCENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (48.898,52.-€).
I el preu de la tona de subbase natural addicional a les previstes en la
Memòria tècnica, és de DOTZE EUROS (12,00.-€), més DOS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (2,52.-€) en concepte d’IVA, és a dir, CATORZE EUROS
AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (14,52.-€).
La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la partida
454.210.02 del pressupost vigent.
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QUART.- La durada del contracte s’estableix per un període de tres
anualitats, finalitzant el dia 31 de desembre de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
CINQUÈ.- Significar a la companyia mercantil GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.
que el contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies hàbils
següents a la notificació de l’adjudicació als candidats, de conformitat amb
l’establert a l’article 156.3 del TRLCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, de
conformitat amb l’establert a l’article 154 del TRLCSP.
SISÈ.- Dins el termini màxim de DOS MESOS a comptar des de la signatura
del corresponent contracte administratiu, GERMANS CAÑET XIRGU, S.L. haurà de
dur a terme els treballs de conservació dels camins de terra municipals descrits a la
corresponent Memòria tècnica.
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SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a totes les empreses
licitadores.

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

12.c) LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/630 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/652, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 652 - 01 11 004 206 /2016



Sol·licitant: PRODUCTOS CONCENTROL SA



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ COBERT



Emplaçament: AV. MAS PINS, 69
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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: .............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 16/12/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 4170,50.-€
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TERCER.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), amb
condicionants, de data 30 de maig de 2017, per estar la zona afectada per
les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona i que s’adjunta a la
present llicència.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

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 3946,80.-€
(Aval presentat de Caixabank en data 04.04.2017)
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:50 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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