ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 20 de
setembre de 2016, 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:
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

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

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 06.09.2016 (RESJGL2016/16)
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
7. CONTRACTACIÓ MANTENIMNENT I NETEJA DELS EMBORNALS DEL MUNICIPI
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
8. URGENTS
8.1 PROPOSTA URGENT. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE DISPONIBILITAT
D'ESPAIS ENTRE LA FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE
GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA AMB LA FINALITAT
D'EMPRENDRE ACCIONS DE FORMACIÓ.
9.

PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 06.09.2016 (RESJGL2016/16)
Vista la proposta d’acord número PRP2016/733 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 6 de setembre de 2016 (RESJGL2016/16), còpia de la
qual, s’ha tramés a tots els regidors.
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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.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 6 de setembre de 2016
(RESJGL2016/16).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/728 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 15/2016,
i d'import
CINQUANTA-NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS I SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS (59.845,69€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 8/2016, per import de 113.035,52€ i corresponent al
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període comprès entre el dia 1 i el dia 30 de setembre de 2016, aprovada
mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 440/2016.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/727 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: PROJECTE ASFALTATGE CAMI DEL REGÀS
Empresa adjudicatària: CONSTRUCCIONS RUBAU SA
Número Certificació: 1 (REGISTRE D'ENTRADA NUM.
29.08.2016)
Import: 8.226,62€

4322

de

SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60908.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- No Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: PROJECTE ACABAMENT ULTIMA FASE DEL CENTRE DE
SERVEIS PER LA GENT GRAN EL LLIRI BLAU
Empresa adjudicatària: XAVIER ALSINA SA
Número Certificació: 4 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4377 de
02.09.2016)
Import: 7.797,92€
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Títol de l’obra: COBERTA PISTA POLIESPORTIVA A LES ESCOLES DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMATICA SA
Número Certificació: 1 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4430 de
07.09.2016)
Import: 10.974,22€

CINQUÈ.-Aprovar la cessió de crèdit d’aquesta factura per import de 10.974,
22 a favor de CAIXABANK S.A.
SISÈ.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63200.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
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SETÈ.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU 3RA. FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS-BCR HABITAT RIUDELLOTS
Número Certificació: 3 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4507
12.09.2016)
Import: 32.183,34€

de

VUITÈ.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
NOVÈ.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU 2A. FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS-BCR HABITAT RIUDELLOTS
Número Certificació: 7 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4506
12.09.2016)
Import: 105.558,12€

de

DESÈ.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/730 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació, relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
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 pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm. 4483 de 12.09.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de AGOST, en període voluntari i
executiu, per un import total de 54.463,19€, pels conceptes tributaris que s’hi
detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes d'AGOST tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
4482 de 12.09.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
EXERCICI
2016

CONCEPTE
IIVTNU-Impost
s/increment
terrenys n. urbana

IMPORT
16.541,96€
valor

2016

IVTM-Impost
T.M.

Vehicles

2016

Recàrrec extemporaneïtat
TOTAL CÀRRECS

439,79€
100,46€
17.082,21€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2016/707 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/452 , 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: 452 - 01 11 004 122 /2016



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ RASA PER ESTESA DE
NOVA LÍNIA ELÈCTRICA I INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT



Emplaçament: C/ ONYAR, 22 (TIRGI SL)



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: ................................................ 96,48.-€
(pagament efectuat en data 08/08/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 43,32.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser utilitzats en
la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà de fer amb peces de
nova adquisició.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
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2.3 La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del paviment
de les voreres no serà inferior a 60 cm.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005).
5. En quant a l’afectació del domini públic local :
5.1 Atès que s’afecta el domini públic local, caldrà constituir fiança per import
350.51 €, per garantir la reposició dels elements afectats (a càrrec de la
constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat
exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003)

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2016/720 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/445, 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:


Exp. Número: 445 - 01 11 004 118 /2016



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: ESTESA DE NOVA LÍNIA ELECTRICA AÈRIA DE BT
PER NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: C/ CELLERA, 18



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ...............................................96,82.-€
(pagament efectuat d’import ......................... 32,45 en data 03/08/2016)
Diferència a favor de l’Ajuntament ........................................ 64,37 €



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ....................................................................... 9,27.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística
compliment dels següents condicionants:

atorgada,

queda

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

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:
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.
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

7. CONTRACTACIÓ MANTENIMNENT I NETEJA DELS EMBORNALS DEL MUNICIPI
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/712 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
L’Ajuntament de Riudellots de la Selva vol contractar els serveis de manteniment i
neteja dels embornals del municipi de Riudellots de la Selva.
Es demanen dos pressupostos a dos empreses especialitzades per tal de que valorin
els treballs, en concret la neteja de tota la xarxa de clavegueram d’aigües residuals
i pluvials de les zones del nucli de població Mas Joals, Can Jordi i Sector de Ponent.
Els pressupostos presentats són els següents:
EMPRESA

Hidrojet

MAS
JOALS
2.220,63 €

POBLE
NOU

POBLE
VEL

PONENT I
CAN
JORDI

3.835,63 €

3.068,50 €

1.292,00 €

Hurpi
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Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal la Sra. Emma Masó i
Casadellà el qual conclou que « l’oferta més avantatjosa és la presentada per
NETEGES INDUSTRIALS HURPI, S.L. per un import de 8.200 € + IVA i les tones de
residus que es generis per un imports de 30 € /T.»
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.- ADJUDICAR els treballs descrits a la mercantil NETEGES
INDUSTRIALS HURPI, S.L. amb NIF B17653098, domiciliada al veïnat Mont-Roig
núm. 11 de Cassà de la Selva, 17244, per un import de 8.200,00 € més IVA.
SEGON.- Requerir a la mercantil que
complimentat referent a Declaració Responsable.

retorni

el

full

que

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

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

8. PROPOSTA URGENT. APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE DISPONIBILITAT
D'ESPAIS ENTRE LA FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE
GIRONA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA AMB LA FINALITAT
D'EMPRENDRE ACCIONS DE FORMACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/739 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’interès manifestat per la Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona
en disposar d’un espai per a realitzar-hi formacions per als seus socis federats.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa del Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial – FoodLab, que disposa de diversos espais on s’hi podrien
realitzar sessions formatives, d’entre els quals cal destacar l’auditori i la sala de
cates.
Vist que un dels principals projectes del Pla estratègic de promoció econòmica
2016-2018 és la dinamització del FoodLab.
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Atès que l’ús de les esmentades instal·lacions per part de la Federació d’Hostaleria
de les comarques de Girona permetrà difondre les instal·lacions entre els
empresaris i restauradors de la província, així com també fomentar la formació
professional per a l’ocupació.
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 el contracte de disponibilitat d’espais entre la Federació
d’Hostaleria de les comarques de Girona i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
amb la finalitat d’emprendre accions de formació, i que s’adjunta com Annex I a
aquesta proposta.
TERCER.- Facultar a la Sra. Montserrat Roura i Massaneda per a la signatura
del contracte de disponibilitat d’espais entre la Federació d’Hostaleria de les
comarques de Girona i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb la finalitat
d’emprendre accions de formació.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Federació d’Hostaleria de les
comarques de Girona.
Annex I:
CONTRACTE DE DISPONIBILITAT D’ESPAIS ENTRE LA FEDERACIÓ
D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA AMB LA FINALITAT D’EMPRENDRE ACCIONS DE
FORMACIÓ.
Girona, dimecres 20 de setembre de 2016
REUNITS:
D’una banda el Sr. Antoni Escudero i Martínez, en qualitat de President, actuant
en nom i representació de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES
DE GIRONA, amb CIF G-17258864, i domicili al C/ Montnegre, 48-50 baixos,
17006 Girona, en endavant FHCG.
D’una altra banda la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, en qualitat d’AlcaldessaPresidenta, actuant en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA amb C.I.F. P-1715900-E i domicili a la Plaça de l’Ajuntament, 1,
17457 Riudellots de la Selva.

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

11

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

4e039441a38844fe978fba33badac694001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Reconeixent ambdues parts capacitat legal necessària per a l’atorgament del
present conveni i en la coincidència de les seves lliures i mútues voluntats,
MANIFESTEN
I. Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva gestiona el Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial – FoodLab, a partir d’ara FoodLab, situat al carrer Bruc
número 23 del mateix municipi.
II. Que és interès de la FHCG disposar d’unes instal·lacions habituals per impartir
accions formatives.
III.Que és interès de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva dinamitzar l’equipament
a través de la impartició d’accions formatives per part d’empresaris i restauradors
de la província.
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IV. Que l’objectiu principal de la FHCG és impartir accions de formació a les
instal·lacions del FoodLab.
V. Que la col·laboració entre les dues parts ajuda al foment de la formació
professional per a l’ocupació per a persones treballadores ocupades i en situació
d’atur.
ACORDS
Primer. Objecte del contracte.
Les dues parts acorden establir un contracte de disponibilitat d’espais en el que
s’especifiquin les característiques de l’ús les instal·lacions del FoodLab de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
El contracte estarà supeditat al pagament d’un lloguer que s’establirà en funció de
les accions formatives del programa de formació que es duguin a terme en el
FoodLab de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
Segon. Durada del contracte
Aquest contracte tindrà una durada a partir de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2017.
Tercer. – Espais objecte de contracte de disponibilitat
El contracte de disponibilitat d’espais es concreta en:


L’ús de les següents instal·lacions gestionades per l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, amb CIF P-1715900-E , situades al carrer Bruc
número 23 de Riudellots de la Selva, situat a la comarca de La Selva :
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Dret
d’ús
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Denominació
Sala
Auditori

M2
77

Acreditada
CP
NO

Sala de cates

77

NO



Les característiques concretes de l’Auditori són:
o Zona de cuina-demostració equipada amb diversos electrodomèstics
(forns, congeladors, refrigeradors, abatedors de temperatura,
plaques d’inducció, extractors, piques amb sistema d’aixetes,
fregidora, microones, cafetera, diversos robots de cuina i utillatge).
o Auditori elevat, format per taules i cadires, amb un aforament màxim
per a 32 persones.
o 2 pantalles de tv de plasma per a la projecció de materials
audiovisuals.
o Càmera zenital amb visió 360º sobre l’àrea de cuina.



Les característiques concretes de la Sala de cates són:
o Taules i cadires, amb un aforament màxim per a 16 persones.
o Bancs laterals que rodegen la sala.
o 2 armaris.
o 1 tv de plasma per a la projecció de materials audiovisuals.

Quart. – Període de disponibilitat
El contracte estableix que la disponibilitat de l’aula serà del 100% per impartir
accions formatives del programa de formació.
Cinquè. – Clàusula de Confidencialitat
D’acord amb l’establert a la L.O. 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, totes les parts es comprometen a fer un bon ús de les dades
personals cedides, tant durant la vigència del present contracte com a la seva
finalització. L’informem també que les seves dades personals seran incorporades en
un fitxer automatitzat i que la seva finalitat és poder gestionar la nostra relació
comercial. Així mateix se li comunica que en virtut del disposat per aquesta
normativa, vostè pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
en lo relatiu a aquestes dades dirigint-se al correu electrònic info@gihostaleria.org
o un escrit a la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LES COMARQUES DE GIRONA Ref.
DADES PERSONALS (C/ Montnegre 48-50 baixos, 17006 Girona ).
I en prova de conformitat, signen el present contracte per duplicat i a un sol efecte
en el lloc i la data assenyalats en cada pàgina per separat.
Antoni Escudero i Martínez
Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona
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de

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.
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Són les 21:15 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

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

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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