ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 16 de maig 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.

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
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA
Dia: 16/05/2017
Hora : 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: ORDINÀRIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JGL DE 2 DE MAIG DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MANTENIMENTS I REPARACIONS GIRONA SL
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSPORTES LÍQUIDOS JM CAÑADAS SL
6. SOL.LICITUDS D¿EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D¿ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2017.
7. PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
8. SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. APROVACIÓ DE
PRESSUPOST I ADJUDICACIÓ
9. CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENTS DELS CAMINS DE TERRA
MUNICIPALS. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA AMB
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
10. CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL
CENTRE DE L'EXERCICI 2016.
11. ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE JOVES RIUDELAN: LAN
PARTY 2017
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12. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AMPA IES CASSÀ DE LA SELVA DESPESES DE
PSICÒLEG ANY 2016. DENEGACIÓ.
13. URGENTS
14. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JGL DE 2 DE MAIG DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/519 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat 2 de maig de 2017 (RESJGL2017/9)
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 2 de maig de 2017 (RESJGL2017/9)

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 PRP2017/520 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:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/9 que s'adjunta al
present annex, d'import CINQUANTA-DOS MIL CENT QUARANTA-UN EUROS I
SETANTA-SET CÈNTIMS (52.141,77.-€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. VARIS
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/506 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:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa per Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (registre d’entrada número 2680 de 20.04.2017),
corresponent als imports recaptats durant el mes de MARÇ, en període voluntari
executiu, per un import total de 51.710,48.-€, pels conceptes tributaris que s’hi
detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 83,68.-€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de MARÇ tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre d’entrada
número 3069 de 10.05.2017) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s’indiquen:
EXERCICI

CONCEPTE

2017

Aprofitament
domini públic

2017

IAE
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2017

IBI Urbana

1.341,47

2017

IIVTNU

171,01

2017

IIVTNU

16.540,36

2017

IIVTNU

151,67

2017

IIVTNU

575,54

2017

IIVTNU

4.410,70

2017

IVTM

275,48

2017

IVTM

1.157,14

2017

Recàrrec extemporaneïtat

28,77

TOTAL CÀRRECS

131.370,61€

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de MARÇ, tramesa
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre
d’entrada número 3068 de 10.05.2017) i referida als conceptes tributaris i imports
que seguidament s’indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2016

IBI Urbana

1.341,47

TOTAL CÀRRECS

1.341,47€

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

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

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MANTENIMENTS I REPARACIONS GIRONA SL
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/505 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/281, 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:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:

Elia Masso i Tamayo

Exp. Número: 281 - 01 11 004 82 /2017



Sol·licitant: MANTENIMENTS I REPARACIONS GIRONA SL



Obres que s’autoritzen:
LEGALITZACIÓ OBRES : VESTUARI II DE
SUPERIFICIE 3,06 M2 SITUAT A L'INTERIOR DEL LOCAL, DISTRIBUCIÓ
INTERIOR SENSE NOM DEFINIT EN EL QUAL ES RECOLZEN TRES BANCS DE
TREBALL I CASETA O CONSTRUCCIÓ DE DIMENSIONS 9,25 X 3,17 MTS
SITUADA A L'EXTERIOR DEL LOCAL.



Emplaçament: C/ ROMANI, 1 (POLÍGON INDUSTRIAL) 17457



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.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 92,38.-€

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 Les 8 places d’aparcament hauran de ser pintades sobre el paviment sense
que puguin ser utilitzades per altres usos que no siguin els d’aparcament de
vehicles.

3.
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Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -
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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.

5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TRANSPORTES LÍQUIDOS JM CAÑADAS SL

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/486 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/91, 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: 91 - 01 11 004 27 /2017



Sol·licitant: TRANSPORTES LIQUIDOS J.M. CAÑADAS SL



Obres que s’autoritzen: REPARACIÓ SUBSTITUCIÓ COBERTA EXISTENT



Emplaçament: AVING MAS PINS, 97 (POLÍGON INDUSTRIAL)



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 09/02/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 1915,11.-€
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SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

Elia Masso i Tamayo
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1.1

Un cop acabades les obres i les instal.lacions caldrà presentar el
corresponent certificat tècnic, redactat per tècnic competent, referent
als aspectes en matèria de seguretat i prevenció d’incendis, acompanyat
de la documentació i certificació dels materials de la nova coberta i de
l’ignifugat del conjunt de l’estructura de l’edifici industrial.

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. 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 634,70.-€
(dipòsit previ efectuat en data 03/05/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6.- SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D’ASSIMILABLES A DOMÈSTIQUES.
DENEGACIÓ EXEMPCIÓ ANY 2017.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/487 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds d’exempció presentades per diferents entitats que s’indicaran,
per tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.

Elia Masso i Tamayo
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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.- DENEGAR L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES, per l’exercici 2017 a favor dels contribuents que seguidament es
detallarà, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8:
Subjecte Passiu
Caldereria Focama SL

Adreça Tributària
Av. Mas Pins, 56

Data/Registre Entrada
RE 2797 27042017

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

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

7.- PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/509 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el Projecte d’obra municipal titulat PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS
ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat
per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva Sr. David
Calvo i Coromina (R.E. número 2491 de data 10/04/2017).
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Per part de l’arquitecte municipal Sr. Gerard Carreras i Comas es va emetre
informe, de data 8 de maig proppassat, que acredita que el projecte esmentat
compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen els articles
24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.
Que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de 298.504,66.-€ (IVA
inclòs), fet que determina la competència de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació;
si bé, aquesta, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, va
delegar a favor de la Junta de Govern local, entre d’altres, les següents
atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de nou a favor de
l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials:

Elia Masso i Tamayo
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“Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, els 6.010.121,04.-€, incloses les de caràcter
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys
sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost
del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent
per a la seva contractació o concessió i estigui previst en el
pressupost”.

En conseqüència, aquesta Junta de Govern és competent per aprovar el citat
projecte, d’acord amb la delegació d’atribucions efectuada per l’AlcaldessaPresidenta de la Corporació.
Les obres definides en el projecte consisteixen en l’ordenació i urbanització dels
espais d’accés a les piscines municipals, millorant la diferenciació entre els espais
per a vianants, les zones d’aparcament i els àmbits de circulació de vehicles
atorgant al conjunt de l’espai una imatge més propera a la d’una plaça pública que
no pas la d’un simple vial amb aparcaments.

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 el projecte d’obra municipal denominat
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva Sr. David Calvo i Coromina amb un pressupost d’execució de
DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS (298.504,66.-€), IVA inclòs.
SEGON.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci
al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a l web municipal, pel
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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termini de trenta dies, en acompliment del que disposa l’article 37.2 del citat
Reglament d’obres, activitats i serveis, a efectes d’examen i presentació de
reclamacions, si s’escau.

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

8.- SISTEMA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. APROVACIÓ DE PRESSUPOST I
ADJUDICACIÓ

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/513 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que la Junta de Govern local del dia 2 de maig passat va acordar la finalització
del contracte amb l’empresa Europreven Girona s.l. per la presentació de serveis de
prevenció de riscos laborals amb efectes a partir del dia 30 de juny de 2017.
A aquest efecte, es va sol·licitar pressupost a dues empreses especialitzades:
Empresa
ERGO LABORIS S.L.
PREVENCICAT

Data i núm. registre
11/05/2017 (3096)

Import (IVA exclòs)
665 €

11/05/2017 (3097)

999 €

Atès que 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.- Acceptar el pressupost presentat per ERGO LABORIS S.L. , amb
domicili a Girona i NIF B17800731, per import de 665 € anuals (IVA EXCLÒS), per
la prevenció de riscos laborals a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva amb efectes
a partir del dia 1 de juliol de 2017 i fins el dia 30 de juny de 2018.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.920 227.06 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb
un exemplar de declaració responsable d’estar al corrent de pagament amb les
obligacions tributàries i de la Seguretat Social que haurà de presentar a
l’Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici del servei.
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.

Elia Masso i Tamayo
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9.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENTS DELS CAMINS DE TERRA
MUNICIPALS. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA AMB OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/480 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 21017 va aprovar
l’expedient de contractació del servei de manteniment dels camins de terra
municipals, el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria tècnica que
regeixen la contractació, i va disposar l’obertura del procediment de contractació.
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:
Data i nº registre
entrada

Format

Manresa i fills, SL

20/04/2017 nº 2672

Presencial

Salvador Serra, SA

20/04/2017 nº 2673

Fax

Germans Cañet Xirgu, SL

20/04/2017 nº 2675

Presencial

Albert Tulsà, SL

20/04/2017 nº 2677

Presencial

Excavacions i transports Andreu Juanals, SL

20/04/2017 nº 2683

Presencial

Empresa

Vistes les diferents actuacions realitzades per la Mesa de contractació,
concretament l’acte d’obertura dels sobres B, amb el resultat següent:
Empresa licitadora

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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i

Preu/tona
subbase natural
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Manresa i fills, SL

42.670,00.-€

13,00.-€/tona

Germans Cañet Xirgu, SL

40.412,00.-€

12,00.-€/tona

Albert Tulsà, SL

13.600,00.-€

12,60.-€/tona

Excavacions i transports Andreu Juanals, SL

43.786,40.-€

13,00.-€/tona

Salvador Serra, SA

42.200,00.-€

12,30.-€/tona

Elia Masso i Tamayo
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Vist que en l’acte públic d’obertura de proposicions, el representant legal de la
companyia mercantil ALBERT TULSÀ, SL, va manifestar l’existència d’un error en la
seva oferta presentada, ja que els 13.600.-€ que hi consten, són pels dos primers
anys de vigència del contracte, i que el preu pel tercer any, és una mica més baix,
atenent als metres lineals de camins objecte de manteniment per aquell any;
essent el preu d’execució del contracte pels tres anys de durada de 37.785,00.-€.
Així mateix, va manifestar la inviabilitat d’executar els treballs objecte de
contractació per import de 13.600.-€, més IVA.
De conformitat amb l’article 84 del Reglament general de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre), la Mesa
de contractació va rebutjar la proposició econòmica formulada per ALBERT TULSÀ,
S.L., a l’haver manifestat, expressament, el seu representant legal, l’existència d’un
error en l’import de la mateixa, que la fa inviable.
Vista la proposta de classificació de les proposicions formulada per la Mesa de
contractació.
Vist que 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.- Confirmar l’acord de la Mesa de contractació de rebutjar la
proposició econòmica formulada per la companyia mercantil ALBERT TULSÀ, S.L.
per haver manifestat, expressament, el seu representant legal, l’existència d’un
error en l’import de la mateixa, que la fa inviable.
SEGON.- Classificar les proposicions formulades pels licitadors, en base a la
proposta formulada per la Mesa de contractació, amb el següent ordre decreixent:
Preu/tona
Empresa licitadora

Preu ofert

Punts

subbase

Punts

natural
Germans Cañet Xirgu, SL

40.412,00.-€

7,00

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

12,00.-€

3,00

Total
punts
10,00
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Salvador Serra, SA

42.200,00.-€

6,70

12,30.-€

2,93

9,63

Manresa i fills, SL

42.670,00.-€

6,63

13,00.-€

2,77

9,40

Excavacions i transports

43.786,40.-€

6,46

13,00.-€

2,77

9,23

Andreu Juanals, SL

TERCER.- Requerir a l’empresa que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa per tal que, dins el termini de deu dies hàbils, presenti la
documentació indicada a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives
particulars.
Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini
indicat, s’entendrà que 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.

Elia Masso i Tamayo
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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.

10.- CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL CENTRE DE
L'EXERCICI 2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/503 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’Ajuntament de Riudellots és titular de l’equipament del Centre de Serveis
d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”.
Atès que aquesta corporació local va delegar la gestió dels serveis del Centre de
Serveis d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”, en data 1 de març de 2011, al
Consorci de Benestar Social de la Selva, soci de SUMAR, Empresa de Gestió d’Acció
Social, S.L., per a la prestació material dels serveis delegats, ja sigui directament o
a través dels mitjans i els ens instruments de què disposi aquest.
Així, es va formalitzar en conveni d’encàrrec de la gestió entre aquesta corporació
local i el Consorci de Benestar Social de la Selva i SUMAR, Empresa d’Acció Social,
S.L. de la posada en funcionament i gestió del Centre de Serveis d’àmbit rural per a
gent gran del municipi de Riudellots de la Selva, en data 11 de març de 2011, i
modificat per addenda de data 2 de maig de 2013. Posteriorment, en data 16 de
desembre de 2014 es va dissoldre el Consorci de Benestar Social de la Selva i el
Consell Comarcal de la Selva es subroga a efectes 1 de gener de 2015 en tots el
drets i obligacions del Consorci de Benestar Social de la Selva, incloent tots els

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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contractes i convenis subscrits pel mateix amb entitat públiques i privades, entre
ells el Centre de Serveis de Riudellots.
Vist que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, en data 28 d’abril de 2017 (registre
d’entrada núm. 2834) ens han presentat la memòria explicativa i comptable de la
gestió del Centre de Serveis corresponent a l’any 2016.
Vist que la clàusula vuitena de l’addenda del conveni d’encàrrec de la gestió disposa
que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. es compromet a retornar a l’Ajuntament
els excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis, una vegada
deduïdes les despeses que es generen en el propi centre i el 8% dels ingressos
derivats de la prestació en concepte de preu per a la gestió realitzada per SUMAR,
d’acord a les tarifes de prestació del servei aprovades anualment per aquest
Ajuntament.
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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

Atès que l’import dels excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis
d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, per a l’exercici 2016, és
de de 17.676,00€.

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 memòria i la liquidació de l’exercici 2016 presentada
per SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L de la gestió del Centre de Serveis d’àmbit
rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva. S’adjunta relació d’ingressos i
despeses:

CENTRE DE SERVEIS RIUDELLOTS
23
31/12/2016
CONCEPTE

VENDES
TOTAL PERSONAL CONTRACTAT
Sous i Salaris
Seguretat Social
Dietes
Baixes
Formació
Vigilància de la Salut
Projectes Consorci
MARGE BRUT

IMPORT
182.403 €

%
100%

98.604 € 70.015
€
23.566 €
1.623 €
2.954 €
280 €
166 € 0
€

54,1%
38,4%
12,9%
0,9%
1,6%
0,2%
0,1%
0,0%

83.799 €

45,9%
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DESPESES D'ESTRUCTURA
Lloguers
Reparacions i conservacions Serveis
professionals
Despeses de gestió SUMAR
coordinació
Transports
Assegurances
Serveis bancaris
Publicitat i Rel.Públiques
Telèfon
Vestuari
Altres subministres
Altres serveis
Tributs

Despesa

MARGE DE CONTRIBUCIÓ

Elia Masso i Tamayo
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Ingressos financers
Costos financers
MARGE OPERATIU
Dotació Insolvències
Recuperació Insolvències
Dotació Amortització
Resultats Extraordinaris
BENEFICI ABANS IMPOSTOS
Impost de societats

BENEFICI DESPRES IMPOSTOS

60.231 €
0€
1.591 €
7.934 €
14.592 €
5.364 €
573 €
53 €
0€
854 €
309 €
234 €
25.328 €
3.284 €
115 €

33,0%
0,0%
0,9%
4,3%
8,0%
2,9%
0,3%
0,0%
0,0%
0,5%
0,2%
0,1%
13,9%
1,8%
0,1%

23.568 €

12,9%

0€
0€

0,0%
0,0%

23.568 €

12,9%

0€
0€
0€
0€

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

23.568 €

12,9%

5.892 €

3,2%

17.676 €

9,7%

SEGON.- Sol·licitar a SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, reintegri el 100%
de l’excedent 2016, per import de 17.676,00€ resultants de la gestió del Centre de
Serveis d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, detallada en el
punt anterior, mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, següent:
Entitat: BANC POPULAR
Número de compte: ES24 0075 0964 8206 6042 4645
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a Sumar Empresa Pública
d’Acció Social de Catalunya.

Debat:

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11.- ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE JOVES RIUDELAN: LAN
PARTY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/348 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Albert Peres Pairet, com a
president de l’Associació de jove RiudeLAN, amb registre d’entrada número 2017 de
21 de març de 2017, per l’organització de la Lan Party 2017.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que l’activitat de la Lan Party està prevista que es realitzi del 10 al 13 d’agost
del 2017 al Pavelló Municipal. Enguany aquesta serà la setena edició d’aquest
esdeveniment.
Atès que l’entitat organitzadora està formada per un grup de joves amb un gran
domini de la informàtica que es proposen una trobada al voltant del món tecnològic
per jugar, compartir i intercanviar informació. Els objectius d’aquesta activitat és
informar, orientar i educar en temes relacionats amb les noves tecnologies. Amb
aquesta activitat es vol promoure les activitats relacionades amb les noves
tecnologies al municipi de Riudellots.
Atès que la major part de les despeses previstes: ampliació xarxa elèctrica,
projecció (pantalla i projector), ampliació xarxa ethernet, i switch es corresponen
amb immobilitzat material del que l’Ajuntament pot fer-ne ús durant tot l’any,
l’adquisició d’aquest material s’ha de fer per l’Ajuntament, cedint-ne l’ús a l’entitat
sol·licitant durant la celebració de l’esdeveniment de la Lanparty, quedant en
dipòsit i en ús de l’Ajuntament la resta del temps.
Atès que la resta de despeses previstes per l’entitat queden cobertes pels ingressos
previstos, no procedeix atorgar cap import a l’entitat sol·licitant.

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 no atorgar a l’Associació RiudeLAN de Riudellots de la
Selva, amb NIF G55135735, la subvenció sol·licitada pel material per la celebració
de la setena edició de la Lan Party 2017, atès que serà l’Ajuntament qui adquirirà
aquest material i en cedirà l’ús a l’entitat sol·licitant per que el pugui utilitzar durant
la celebració de la Lan Party 2017, quedant en dipòsit i en ús de l’Ajuntament la
resta del temps.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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SEGON.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de publicitat o
difusió que l’entitat realitzi de la Lan Party 2017.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Associació de joves RiudeLAN de
Riudellots de la Selva pel seu coneixement.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AMPA IES CASSÀ DE LA SELVA DESPESES DE
PSICÒLEG ANY 2016. DENEGACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/515 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que en data 30 de novembre de 2016, registre d’entrada núm. 6032 l’AMPA de
l’IES de CASSÀ DE LA SELVA va sol·licitar ajut econòmic per sufragar part de les
despeses de psicòleg de l’any 2016.
Vist que en data 12 de desembre de 2016, registre de sortida núm. 2586
l’Ajuntament va requerir el nombre total d’alumnes del centre i el nombre
d’alumnes del centre de Riudellots de la Selva.
Atès que per part de l’AMPA de l’IES CASSÀ, s’ha contestat l’anterior requeriment
més de quatre mesos després, això és en data 02/05/2017 registre d’entrada núm2858.
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 de subvenció presentada per l’AMPA IES
CASSÀ, atès que han transcorregut més de quatre mesos des que s’efectua el
requeriment fins que en dóna compliment, sobrepassant amb escreix el termini
legalment previst.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.- URGENTS

13.a) CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PACK INFORMATIU DE TV GIRONA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/528 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el pressupost presentat per Televisió de Girona, S.L. (a partir d’ara TV Girona)
en data de 12/05/2017 (R.E. núm. 3120), per import mensual de 255.-€ (I.V.A. no
inclòs), i que inclou les següents prestacions:
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-

Seguiment informatiu de l’actualitat (1 notícia entre setmana), amb un
mínim total de 4 notícies al mes.

-

Entrega d’aquesta notícia en format web (amb els drets de la notícia per
penjar-la a la pàgina web de l’Ajuntament).

-

Entrevista un cop cada 2 mesos als serveis informatius o al magazine. En
aquesta entrevista pot acudir-hi qualsevol àrea de l’Ajuntament o alguna
persona que li interessi a la cadena, sempre d’acord amb l’Ajuntament.

Vist que TV Girona és un dels mitjans amb més difusió a les comarques gironines,
que compte amb una audiència diària mitjana de 32.000 espectadors i que el seu
canal a internet obté entre 1.800-2.000 connexions diàries.
Vist l’informe emès el dia 15 de maig de 2017 pel regidor de comunicació, el sr.
Lluís-M. Barnés i Tarrés, justificant la necessitat de la contractació del servei de
pack informatiu de TV Girona.
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.
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SEGON.- Aprovar la proposta de serveis presentada per Televisió de Girona,
S.L., amb domicili a l’Avinguda Sant Francesc núm. 8 de Girona (17001), i amb CIF
B-17503038, per import de 2.159,85.-€, I.V.A. inclòs, la qual comprèn els serveis
del pack informatiu descrits en la part expositiva de l’1 de juny de 2017 fins el 31
de desembre de 2017.
TERCER.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920/22602 del pressupost vigent.
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

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

13.b) CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES URBANITZACIÓ MAS
JOALS I PISTA PAVELLÓ POLIESPORTIU. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ LOT 1
I ADJUDICACIÓ LOT 2.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/530 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació pel subministrament de lluminàries per a la urbanització
Mas Joals i per a la pista del pavelló poliesportiu, el Plec de clàusules
administratives particulars, així com les Memòries tècniques per a la millora del
sistema d’enllumenat dels carrers de la Urbanització Mas Joals i d’una part de
l’Avinguda Països Catalans i de la pista del pavelló poliesportiu, i va convocar
licitació pública per a la contractació de l’esmentat subministrament.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 8 de febrer 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:
Nº
1
2
3
4

EMPRESA LICITADORA
RS Tot Prades, SL
Novelec Costa Brava, SL
Grupo Electro Stocks, SLU
Microled La Mancha, SL
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Etra Bonal SA
Muntatges Lleida, SA
CSI Viladecans, SL
IMS 2020 soluciones de energía, SL
Diodek Systems, SL
Novatilu, SLU
Riemar Projectes i Instal·lacions, SL
Led Quality Lux, SL
Electricitat Boquet, SL
Técnicas Edificativas Innovadoras, SL
IMCH Led, SL
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Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 8 de març proppassat,
va procedir a l’obertura dels sobres B, amb el següent resultat:
EMPRESA
RS TOT PRADES, S.L
NOVELEC COSTA BRAVA, S.L.
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L
MICROLED LA MANCHA, S.L.,
ETRA BONAL, S.A.
CSI, CENTRAL DE SUMINISTROS VILADECANS,
S.L.
NOVATILU, S.L.U.
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, S.L
MUNTATGES LLEIDA, S.A.
IMCH LED, S.L.,
LED QUALITY LUX, S.L
DIODEK SYSTEMS, S.L.,
ELECTRICITAT BOQUET S.L.,
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L
TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L.

LOT 1
17.946,00 €
19.000,00 €
19.913,55 €
14.411,04 €
18.075,25 €
--10.425,68
20.824,13
15.948,75
16.593,84
15.588,70
18.525,00
13.924,00
16.586,70
12.072,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

LOT 2
9.216,00
10.700,00
10.262,88
6.196,93
9.082,80
7.920,00

€
€
€
€
€
€

7.128,00 €
--7.830,00 €
--6.854,40 €
9.180,00 €
8.280,00 €
9.343,80 €
7.403,65 €

Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació, i
concretament l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2017, de
donar audiència a l’empresa que va presentar l’oferta econòmicament més
avantatjosa respecte el lot 1, Novatilu, SLU, per tal que justifiqués la valoració de la
seva oferta i precisés les condicions de la mateixa, a l’haver-se determinat com a
desproporcionada o amb valors anormals.
Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 2 de maig proppassat,
va acordar, entre d’altres, requerir a la companyia mercantil Novatilu, SLU, que va
presentar la tercera oferta econòmicament més avantatjosa del lot 2
(subministrament de lluminàries per a la pista del pavelló poliesportiu municipal), la
presentació de la documentació indicada a la clàusula 18 del PCAP.
Vist que el dia 4 de maig proppassat, la companyia mercantil Novatilu, SLU va
presentar (RE núm. 2940) l’escrit de justificació de la valoració de la seva oferta
econòmica, en base als següents aspectes:
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-

-

Novatilu, SLU és fabricant del producte que és objecte de
subministraments i disposa de la capacitat de producció i
aprovisionament de matèries primeres. No hi ha per tant, intermediaris
en la fabricació i subministrament d’aquest producte; circumstància que
permet ajustar els preus de venda, la qual cosa els fa ser molt
competitius en preu, qualitat i servei als clients.
Els productes a subministrar els tenen en estoc, a punt de ser
subministrats, i en període de promoció per ser implantats en la zona.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

25/05/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 25/05/2017 Alcaldessa

Vist que el dia 11 de maig proppassat, la companyia mercantil Novatilu, SLU, va
presentar (RE núm. 3094) la documentació acreditativa del compliment dels
requisits de capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica i professional,
d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la
garantia definitiva equivalent al 5% del preu d’adjudicació del lot 2.
Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 15 de maig proppassat,
va concloure que l’oferta econòmica presentada per Novatilu, SLU, respecte el lot 1
(subministrament de lluminàries per la Urbanització Mas Joals), quedava
degudament justificada, formulant proposta d’adjudicació al seu favor.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta 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.- Adjudicar a la companyia mercantil NOVATILU, SLU, amb domicili a
Manlleu-08560, a la Via Ausetania, 11-13, i amb NIF B-98.197.196, el
subministrament de les lluminàries per a la pista del pavelló poliesportiu (lot 2); per
ser la seva oferta, la tercera econòmicament més avantatjosa de les presentades,
d’acord amb el següent detall:
Nº
ORDRE

EMPRESA

LOT 2

PUNTUACIÓ

1

MICROLED LA MANCHA, S.L.

6.196,93 €

10,00

2

LED QUALITY LUX, S.L

6.854,40 €

9,04

3

NOVATILU, S.L.U.

7.128,00 €

8,69

4

TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L.

7.403,65 €

8,37

5

MUNTATGES LLEIDA, S.A.

7.830,00 €

7,91

6

CSI, CENTRAL DE SUMINISTROS VILADECANS,
S.L.

7.920,00 €

7,82

7

ELECTRICITAT BOQUET S.L.,

8.280,00 €

7,48

8

ETRA BONAL, S.A.

9.082,80 €

6,82
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9

DIODEK SYSTEMS, S.L.,

9.180,00 €

6,75

10

RS TOT PRADES, S.L

9.216,00 €

6,72

11

IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L

9.343,80 €

6,63

12

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L

10.262,88 €

6,04

13

NOVELEC COSTA BRAVA, S.L.

10.700,00 €

5,79

Les dues primeres ofertes econòmicament més avantatjoses, presentades
per Microled la Mancha, SL i Led Quality Lux, SL, foren descartades per acord de la
Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 2 de maig proppassat, atès que les
lluminàries per elles pressupostades no es podien considerar similars a les que
constaven a la Memòria tècnica per a la millora del sistema d’enllumenat de la pista
del pavelló, per no complir amb els paràmetres tècnics allà establerts.
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I les demés ofertes presentades, han quedat descartades per ser d’import
superior a la presentada per NOVATILU, SLU.
TERCER.- L’import de l’adjudicació és de SET MIL CENT VINT-I-VUIT EUROS
(7.128,00.-€), més MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTAVUIT CÈNTIMS (1.496,88.-€) en concepte d’IVA, d’acord amb la seva oferta
presentada.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.165.633.01 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Significar a la companyia mercantil NOVATILU, SLU 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 quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la signatura del corresponent contracte administratiu, NOVATILU, SLU
haurà de subministrar el material ofert respecte el lot 2.
El lliurament s’haurà d’efectuar al magatzem de la brigada municipal, situat
al C/ Nou, número 2 de Riudellots de la Selva (contactar amb el Sr. Albert Lleopart
686.956.050).
Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament
al lloc convingut seran a càrrec de l’adjudicatari.
Si els béns objecte de subministrament no es trobessin en estat de ser
rebuts, es farà constar així en l’acta de recepció i es donaran les instruccions
precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament.
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SETÈ.- Els béns objecte de subministrament comptaran amb una garantia de
5 anys, a comptar des de la data de recepció.
VUITÈ.- Requerir a la companyia mercantil Novatliu, SLU, que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa del lot 1, per tal que dins el termini de deu
dies hàbils, presenti la documentació acreditativa de la constitució de la garantia
definitiva.
La resta de documentació indicada a la clàusula 18 del PCAP no se li
requereix, atès que ja consta en poder d’aquesta Administració, per haver estat
aportada per la pròpia empresa el dia 11 de maig proppassat (RE 3094), en
resposta al requeriment formulat per aquesta mateixa Junta de govern, en sessió
celebrada el dia 2 de maig proppassat.
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NOVÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a totes les empreses
licitadores del lot 2 (lluminàries per a la pista del pavelló poliesportiu).

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

13.c) CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES
PÚBLIQUES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/532 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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, el Plec de clàusules administratives particulars, així com
la Memòria tècnica del programa d’actuacions per a la conservació i millora de les
lleres públiques, 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 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.
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

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

23

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

03103077d7e04ef984cb548ea45754cc001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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:
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 el següent resultat:
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EMPRESA
E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SL
ALBERT TULSÀ, SL
TALHER, SA
ALAMEDA-TORRENT, SLU
FUNDACIÓ ONYAR – LA SELVA

PREU OFERT
34.100,00.-€
37.565,00.-€
41.677,81.-€
43.837,00.-€
46.080,00.-€

En base als criteris establerts a l’article 85.4 del RGLCAP, l’oferta presentada per
E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, SL va ser considerada
desproporcionada o amb valors anormals, i en conseqüència se li va atorgar un
termini de deu dies per tal que justifiqués la valoració de la seva oferta econòmica.
Vist que el dia 5 de maig proppassat, la companyia mercantil E.I. BROT SERVEIS
INTEGRALS DE JARDINERIA, SL, va presentar (RE núm. 2946) la justificació de la
seva oferta econòmica, en base als següents aspectes:
-

-

La consecució d’un gran marge no és el principal objectiu que BROT, com
a empresa d’inserció, té en el seu objecte social. És per aquest motiu que
la nostra empresa és capaç d’ofertar un preu econòmic el màxim ajustat
als seus costos directes i d’estructura per tal de renunciar a una part del
marge corresponent al benefici econòmic, en consonància amb el seu
objecte social: la inserció de persones amb risc d’exclusió social al
mercat laboral.
El benefici d’explotació d’E.I. BROT és el benefici social, és a dir,
maximitzar el nombre de persones ocupades.

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 15 de maig proppassat,
va concloure que l’oferta econòmica presentada per E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS
DE JARDINERIA, SL, quedava degudament justificada, formulant proposta
d’adjudicació al seu favor.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta junta de govern local,
en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta, 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:
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SEGON.- Requerir a la companyia mercantil E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS
DE JARDINERIA, SL, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa de
totes les presentades, per tal que dins el termini de deu dies hàbils, presenti la
documentació indicada a la clàusula 16 del PCAP.
Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini
indicat, s’entendrà que 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, sempre i quan compleixi amb els requisits tècnics
establerts a la corresponent Memòria.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.d) ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2017/547 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el passat mes d’abril passat el Consell Comarcal del Gironès ens va
comunicar que deixaria de prestar el servei d’escola de música en el municipi pel
curs 2017-2018.
Atès que aquesta Corporació Municipal que jo presideixo, considera una prioritat
facilitar als nens/es de Riudellots de la Selva l’accés a l’aprenentatge musical.
Vist el pressupost presentat per l’empresa ARREPLEC, CULTURA I EDUCACIÓ S.L.
per import de 14.526 € anuals, per la realització de les següents classes:
LLENGUATGE MUSICAL
Coral: 6-7 anys
Petits musics: 3 anys
Sensibilització: 4-5 anys
Iniciació: 6 anys
Preparatori I: 7 anys
Preparatori II: 8 anys
Primer: 9 anys
Segon: 10 anys
Pas de grau: 11 anys
INSTRUMENTS
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-

Piano
Guitarra
Clarinet
Bateria

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 creació del servei d’escola de música.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Adjudicar a l’empresa ARREPLEC, CULTURA I EDUCACIÓ S.L amb
NIF B17866948 i domicili a Cassà de la Selva al carrer migdia núm. 107, per la
prestació del servei d’escola de música per import màxim de 14.526 € anuals i pel
termini màxim d’un any. Import que podrà modificar-se en funció del nombre
d’alumnes matriculats i el nombre de classes realitzades, segons pressupost que
s’adjunta a la proposta.
TERCER.- Aprovar el projecte d’escola de música presentada per ARREPLEC,
CULTURA I EDUCACIÓ S.L.
QUART.- aprovar els següents preus públics:
PETITS MÚSICS: 3/4 d’hora setmanal de llenguatge musical: 22 €
SENSIBILITZACIÓ: 1 hora setmanal de llenguatge musical 25 €
INICIACIÓ: 1 hora de llenguatge musical, ½ hora de cant coral i ½ hora
d’instrument: 75 €
PREPARATORI I. 1 i 1/2 hora de llenguatge musical, ½ hora
instrumental i ½ hora d’instrument: 80 €

de conjunt

PREPARATORI II : 1 i 1/2 hora de llenguatge musical, ½ hora de conjunt
instrumental i 3/4 hora d’instrument : 85 €
PRIMER: 1 i 1/2 hora de llenguatge musical,3/4 hora
instrumental i 3/4 hora d’instrument : 94 €

de conjunt

SEGON: 1 hora I ½ de llenguatge musical, ¾ hora de conjunt instrumental i
1 hora d’instrument: 108 €
CASSESS ADULTS 1 hora d’instrument individual o col·lectiu 120 €
Matricula: 65 €
Pels nens o adults que exclusivament vulguin rebre classes d’instrument:

½ hora

1 alumnes

2 alumnes

3 alumnes

48 €

24 €

16 €

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

26

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

03103077d7e04ef984cb548ea45754cc001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

¾ d’hora

72 €

36 €

24 €

1 hora

96 €

48 €

32 €

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 21:30 hores.
Compleixi’s
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico

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

27

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

03103077d7e04ef984cb548ea45754cc001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

