ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE JULIOL
DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000016
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de juliol de 2019
Hora d’inici: 09:00 h
Hora de fi: 10:00 h
Lloc: sala 1 de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Èlia Massó i Tamayo, Secretària
Han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- PROPOSTA D’ACORD
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE JUNY.
VARIS
4.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JUNY
5.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL MANTENIMENT DE L'APLICACIÓ PER A
TELÈFONS MÒBILS RIUDELLOTS APP
6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL SERVEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL AMB
LA SELVA TV
7.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER ELS EDIFICIS MUNICIPALS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST
8.- SERVEI ACTUALITZACIÓ DELS CENS D'EMPRESES DEL POLÍGON INDUSTRIAL, LA
SEVA GEOLOCALITZACIÓ, HARMONITZACIÓ DE DADES I CÀRREGA AL PROGRAMA
SITMUN. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
9.- MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE TRÀMITS DISPONIBLES A LA PLATAFORMA E-TRAM
10.- AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR DEL FOODLAB A FAVOR
D'ESCLOVELLANA, S.L.
11.- FESTES LOCALS

12.- URGENTS:
12.1.- ADHESIÓ AL NOU ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE
RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL (EXP. 2018.08) DEL CONSORCI CATALÀ PELS
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES (ACM).
12.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
13.- PRECS I PREGUNTES
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 9 de juliol de 2019.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/14 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT VUITANTA-SIS MIL AMB QUARANTA-QUATRE EUROS I
SEIXANTA-UN CÈNTIMS (186.044,61€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 6/2019 per import de CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS (148.583,50€), corresponent al
període comprés entre el dia 1 i el 30 de juny de 2019, aprovada mitjançant resolució
d’Alcaldia número 2019DECR000549 de data 12 de juliol de 2019, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
MES DE JUNY. VARIS
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, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
JUNY, en període voluntari i executiu, per un import total de 1.376.740,34€, pels
conceptes 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 2.885,30€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de JUNY tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2019
2019

CONCEPTE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
DESCOMPTE
PAGAMENT
ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
2019
DESPESES BANCÀRIES
2019
ESCOLA DE MÚSICA
2019
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2019
IAE
2019
IBI URBANA
2019
IIVTNU
2019
IVTM
2019
MULTES/SANCIONS
2019
MULTES/SANCIONS
2019
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
2019
TAXA 1,5
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
5.932,83
-390,00
7,26
85,00
258,48
13.199,99
1.406,78
44.630,87
284,66
160,00
780,00
-72,60
2.459,97
68.743,24€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de JUNY tramès pel mateix
Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes tributaris
i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa dels
comptes municipals.
EXERCICI
CONCEPTE
2016
IBI URBANA
2017
IBI RÚSTICA
2018
IBI URBANA
2019
ESCOMBRARIES
2019
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
1.391,45
2,99
6.399,51
423,42
1.079,76
9.297,13€

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

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JUNY
L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les
actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el
marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, la qual ha estat
oportunament revisada i conformada, procedint en el present estat de sotmetre-la a la
Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes de Juny, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 3.162,48€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals
205,58€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Segons
l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de gestió per la recaptació de
les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i comprovació limitada
serà l’import equivalent el 100% del recaptat. Per la qual cosa, la liquidació definitiva
del mes de Juny serà 2.956,90€.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de JUNY, en
període voluntari i executiu, per un import total de 2.956,90€; en concepte d’inspecció
IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL MANTENIMENT
L'APLICACIÓ PER A TELÈFONS MÒBILS RIUDELLOTS APP

DE

Vist que la Junta de Govern de la Corporació en sessió celebrada el dia 15 de
novembre de 2013, va aprovar el pressupost amb l’empresa ABS informàtica per
l’adquisició de l’aplicació per a telèfons mòbils i tauletes (app) “Participa mobile”.
Vist que una de les principals funcions de l’aplicació és oferir informació d’interès i
denunciar incidències i desperfectes que es trobin els veïns del municipi a la via
pública.
Atès que des de llavors, aquest Ajuntament ha hagut de contractar el servei de
manteniment i actualització d’aquesta aplicació, per tal de continuar oferint aquest
servei als ciutadans.
Vist que durant l’any 2016 aquesta aplicació va passar-se a denominar “Riudellots
app”.
Vist que durant l’any 2019 l’empresa ABS Informática, S.L.U. ha prestat el servei de

manteniment i actualització de l’aplicació des del dia 1 de gener de 2019 fins a dia
d’avui, i proposa continuar prestant el servei fins a 31 de desembre de 2019.
Vist que l’empresa ABS Informática, S.L.U., va presentar un contracte de serveis amb
el corresponent pressupost pel manteniment i actualització de l’app, el dia 15 de
febrer de 2019 (amb registre d’entrada número E2019001013), per import total de
2.236,08.-€ (I.V.A. inclòs).
Atès però es va detectar que l’aplicació no estava disponible a Play Store de Google,
l’Ajuntament va comunicar a l’empresa que no acceptava el pressupost.
Vist que ABS Informática, S.L.U. ha comunicat a aquest Ajuntament que l’aplicació no
es va trobar disponible del 19 al 21 de març i del 8 d’abril al 3 de maig, i ha presentat
una nova proposta de contracte de serveis amb el corresponent pressupost pel
manteniment i actualització de l’aplicació per l’anualitat 2019, amb registre d’entrada
número E2019003818, de data de 17 de juliol de 2019, i amb un import total de
1.270,50.-€ (I.V.A. inclòs).
Vist que en la clàusula tercera del contracte de serveis s’hi especifica que tindrà una
durada d’un any natural, però que la utilització dels serveis per part de l’Ajuntament
fora d’aquest termini, comportarà l’obligació d’assumir el preu corresponent.
Atès que la regidoria de bon govern, transparència, processos participatius, règim
intern, regulació i comunicació està treballant per a facilitar que els ciutadans
denunciïn incidències a la via pública, sense necessitat d’instal·lar-se una aplicació al
seu telèfon mòbil.
Vista la proposta de despesa de contracte menor, signada pel regidor de bon govern,
transparència i processos participatius.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el contracte de serveis de la plataforma participa SAAS
corresponent pressupost pel servei de manteniment i suport de “Riudellots app”
l’anualitat 2019, presentats per l’empresa ABS Informática, S.L.U, amb
B59383596, domiciliada al carrer Àlaba, 140-144, 3r 3a de Barcelona (08018), i
un import total de 1.270,50.-€ (I.V.A. inclòs).

i el
per
NIF
per

SEGON.- Disposar que la corresponent despesa anirà a càrrec de la partida
920.22699 del pressupost vigent.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura del contracte de serveis de
la plataforma participa SAAS.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada i notificar-li
que l’Ajuntament deixarà d’utilitzar els serveis descrits en el contracte de serveis de la
plataforma participa SAAS el dia 31 de desembre de 2019.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
AUDIOVISUAL AMB LA SELVA TV

PEL

SERVEI

DE

COMUNICACIÓ

Vist el pressupost presentat per Nosolomedia, S.L., amb registre d’entrada número
E20190003603 de data 8 de juliol de 2019, per import total de 7.200.-€ (I.V.A. no
inclòs), corresponent a un paquet de 32 peces informatives.
Vist que Nosolomedia, S.L. gestiona el canal online La Selva TV, que ofereix serveis de
publicitat activa de les accions de govern i realitza reportatges dels actes que
s’organitzen al municipi.
Vist que en la proposta de despesa d’aquest contracte menor, emès pel regidor de
règim intern, regulació i comunicació, es proposa realitzar el pagament de forma
anticipada a la finalització de la prestació del servei.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per Nosolomedia, S.L., amb NIF
B55254619 i domicili al carrer Ricard Casademont, 34 de Llagostera (17240),
corresponent a un paquet de 32 peces informatives, per import de 8.712.-€ (I.V.A.
inclòs).
SEGON.- Aprovar el pagament del 50% anticipat d’aquest servei i determinar
que la despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la partida
19.920.22602 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER ELS EDIFICIS MUNICIPALS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST
Atès que s’han hagut de fer algunes reparacions a la llar d’infants, a la piscina
municipal, el camp de futbol, l’Ajuntament i l’escola, s’ha vist necessària la compra de
material divers per a poder dur a terme aquestes reparacions.
Atès que cada any es fa una revisió dels llums d’emergència, i s’ha detectat que no
funciona cap, de cap edifici municipal, s’ha optat per substituir-los.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:

Empresa
INSTAL·LACIONS
DURAN, SL

MARTÍ

Objecte
Subministrament
material
divers
edificis municipals.

Import (IVA exclòs)
1.628,86.-€
per

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i finalitat del
contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
Vista la resolució de l’alcaldia número 2019DECR000563 del dia 12 de juliol de 2019,
de delegació de funcions del càrrec d’Alcaldessa-Presidenta, a favor del segon Tinent
d’Alcaldessa, el Sr Francesc Xavier López Cadena.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ
DURAN, SL amb CIF B17246992 i domicili al carrer Estació, 23 de Riudellots de la
Selva-17457, per import de 1.970,92.-€ (IVA inclòs) per el subministrament.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21300
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- SERVEI ACTUALITZACIÓ DELS CENS D'EMPRESES DEL POLÍGON
INDUSTRIAL, LA SEVA GEOLOCALITZACIÓ, HARMONITZACIÓ DE DADES I
CÀRREGA AL PROGRAMA SITMUN. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia 2019DECR00556 de data 12 de juliol de 2019, es
va resoldre sol·licitar a la Diputació de Girona un subvenció per import de 1.500,00€
per l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de
Riudellots de la Selva, d’acord amb l’edicte publicat en el BOP número 94 de 16 de
maig de 2019 d’aprovació de les bases específiques reguladores de subvencions per
fomentar l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de
la demarcació de Girona, i la corresponent convocatòria publicada en el BOP número
12 de data 11 de juny de 2019.
Vist que aquestes bases de subvenció tenen per finalitat actualitzar el cens d’empreses
de les zones delimitades pels polígons d’activitat econòmica, i la utilització del SITMUN
(Sistema d’Informació Territorial Municipal) com a eina per a l’actualització dels

censos d’empreses als polígons. Aquesta plataforma permet visualitzar de forma
estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents
escales i per a tots els municipis de la demarcació de Girona. El SITMUN conté la
definició dels polígons i de les parcel·les edificades dels polígons de la demarcació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de contractar un servei per dur a terme
l’actualització de del cens d’empreses i la seva geolocalització, harmonització de dades
i càrrega al SITMUN, s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades,
amb el següent resultat:

Empresa
Nexus
Geographics
SERPA
Enginyeria
consultoria
ambiental SL

Pressupost

Import

IVA

OF20190295

4.500,00€

945,00€

P19/48

2.145,00€

450,45€

Import
inclòs

iva

5.445,00€

i
2.595,45€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel Regidor de
promoció econòmica de la Corporació.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per SERPA Enginyeria i Consultoria
Ambiental SL, amb domicili a l’Avinguda Sant Francesc, número 21 5A de Girona17001, i amb NIF B-55024418, per a la prestació del servei d’actualització del cens
d’empreses als polígons d’activitat econòmica de Riudellots de la Selva, per import de
DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS
(2.595,45€) IVA inclòs.
SEGON.- La prestació del servei serà pel període comprès entre el 15 de
setembre al 15 novembre 2019, ambdós inclosos. S’haurà de lliurar a l’Ajuntament el
llistat actualitzat de les empreses en format Excel i introduir les dades al programa
SITMUN de la Diputació de Girona.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22706.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, juntament
amb un exemplar de declaració responsable que haurà de retornar degudament
omplerta i signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del
servei.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- MODIFICACIÓ DEL
PLATAFORMA E-TRAM

CATÀLEG

DE

TRÀMITS

DISPONIBLES

A

LA

Vist que en data de 17 d’octubre de 2013, el Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya va comunicar a aquest Ajuntament l’alta del servei e-TRAM.
Vist que el servei e-TRAM permet als ciutadans enviar les seves sol·licituds les 24
hores del dia, tots els dies de l’any.
Atès que després de que el personal de l’Ajuntament hagi mantingut diverses reunions
per acabar d’implementar l’administració electrònica, s’ha detectat la necessitat
d’ampliar el catàleg de tràmits electrònics que ofereix aquest Ajuntament, per tal de
facilitar la comunicació electrònica entre ciutadans i administració.
Vist el formulari de sol·licitud de modificacions al servei e-TRAM del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya i el document de personalització de la Carta de
Serveis dels Tràmits del Catàleg General ofert, a on es proposa:
- Donar d’alta els següents tràmits:
o Devolució de fiança per obres
o Llicència de primera ocupació
o Llicència de gual i contragual
o Certificat de qualificació urbanística
o Pròrroga de llicència d’obres
o Certificat de compatibilitat urbanística
- Modificar el contingut dels següents tràmits:
o Volant de convivència actual (sense autenticació)
o Volant de convivència històrica (sense autenticació)
o Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de
lleure (sense autenticació)
- Donar de baixa els següents tràmits:
o Modificació de dades al padró municipal d’habitants
o Sol·licitud d’informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats
Vist que en algunes de les modificacions proposades es permet sol·licitar
documentació a l’Ajuntament sense autenticar-se electrònicament, donat que en el
moment de recollir aquesta documentació presencialment a l’Ajuntament, es requerirà
la identificació a la persona sol·licitant. Aquesta mesura pretén facilitar la tramitació
electrònica dels ciutadans que no disposin de certificat electrònic, evitant que aquests
hagin de desplaçar-se dues vegades fins a l’Ajuntament (una per a presentar la
sol·licitud i l’altra per a recollir la documentació).
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les altes, baixes i modificacions abans esmentades del
catàleg de tràmits de l’e-TRAM de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consorci d’Administració Oberta de
Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR DEL FOODLAB A
FAVOR D'ESCLOVELLANA, S.L.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 13 de juny de
2017, va aprovar sol·licitar l’alta de les instal·lacions del FoodLab al Registre Sanitari
d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) i va aprovar la proposta de
serveis presentada per l’empresa Nutrilab, S.L. per l’elaboració de la memòria
sanitària, el diagrama de flux, la implantació del manual de seguretat alimentària
simplificat i la realització de dues visites d’inspecció per comprovar el correcte
funcionament de les instal·lacions.
Vist que l’Agència de Salut Pública de Catalunya va procedir a inscriure les
instal·lacions del FoodLab al RSIPAC, amb efectes a partir del dia 23 de novembre de
2017. Vist que el centre també es va inscriure al Registre General Sanitari d’Empreses
Alimentàries i Aliments (RGSEAA) de l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat
Alimentària i Nutrició del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb efectes a
partir del dia 18 de desembre de 2017.
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el
dia 29 de maig de 2018, es va autoritzar a diversos productors d’avellanes de
Brunyola i Bescanó a fer ús dels espais de l’obrador del FoodLab, per a realitzar-hi una
prova pilot de torrat, repelat i envasat d’avellanes, per a posteriorment comercialitzarles.
Vist que la prova pilot va desenvolupar-se entre els mesos de juny a octubre de 2018,
i que va ser valorada molt positivament per als productors d’avellana. I que des de
llavors fins ara, aquests productors han estat redissenyant els seus processos
productius i han constituït la societat Esclovellana, S.L., amb NIF B55344485.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre
de 2018 va acordar aprovar inicialment el Reglament intern regulador de la cessió d’ús
temporal i del funcionament intern del servei d’obrador d’ús compartit del Centre
d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab de Riudellots de la Selva. I atès que
durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions, reclamacions o
queixes, el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de gener de
2019 va acordar aprovar definitivament el citat reglament, que va publicar-se
íntegrament en el BOP de Girona número 28, de 8 de febrer de 2019.
Atès també que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de desembre de 2018, es va aprovar provisionalment l’establiment
dels preus públics per a la cessió de l’obrador d’ús compartit del Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial – FoodLab; i que atès que durant el termini d’exposició
pública no es van presentar al·legacions, reclamacions o queixes, es va entendre
l’acord elevat a definitiu i es va publicar els preus públics aprovats al BOP de Girona
número 49, d’11 de març de 2019:

Concepte
Ocupació
de
l’obrador
d’ús compartit*
* L’ocupació mínima serà
de 5 hores seguides.

Serveis inclosos
- Cuina-auditori
- Cuina de recepció i emmagatzematge d’aliments
- Vestidors amb guixetes i dutxa
- Serveis de WC
- Accés a internet per WiFi
- Neteja de les instal·lacions

Tramitació de la sol·licitud 36.-€

Import únic.

Per la tramitació de l’alta
d’una
nova
clau
al
RSIPAC**

Preu (I.V.A. no inclòs)
11,92.-€/hora

84,70.-€

IVA exempt.

** Només s’ha d’abonar si
l’informe
tècnic
ho
estableix.

Vist que el dia 16 de juliol de 2019 i amb registre d’entrada número E2019003767, el
Sr. Pere Mascort Nogué, en representació d’Esclovellana, S.L., ha sol·licitat a aquest
Ajuntament la cessió de les instal·lacions de l’obrador d’ús compartit del FoodLab,
inicialment durant cinc hores setmanals, per a realitzar-hi l’activitat de torrat i envasat
d’avellana.
Vist que abans d’iniciar la prova pilot abans citada, l’empresa Nutrilab, S.L.,
especialitzada en seguretat alimentària, va emetre un informe favorable sobre
l’adequació de l’activitat de torrat i envasat d’avellanes a les exigències de la
normativa vigent. Vist també que per a realitzar la mateixa prova pilot aquest
Ajuntament va sol·licitar l’alta al RSIPAC de la clau corresponent a l’activitat de torrat i
envasat d’avellanes. Atès que aquesta inscripció continua vigent i que, per tant, no és
necessari que Esclovellana, S.L. aboni l’import corresponent al preu públic per a la
tramitació de l’alta d’una nova clau al RSIPAC.
Atès que en la mateixa sol·licitud ha sol·licitat també autorització per a ubicar de
forma permanent una màquina de torrar avellanes a l’auditori del FoodLab i del seu
corresponent compressor, al magatzem-soterrani del mateix edifici.
Vist que en la sol·licitud hi consta que l’activitat que es pretén desenvolupar a les
instal·lacions del FoodLab la realitzaran les següents persones: Pere Mascort Nogué,
Mercè Rubirola Ferrer, Pere Arbonès Aurich, Cristina Feliu Ferre i Albert Horta Sidera.
Vist que en la sol·licitud, presentada a través de mitjans electrònics, s’hi ha adjuntat
tota la documentació que estableix el Reglament intern regulador de la cessió d’ús
temporal i del funcionament intern del servei d’obrador d’ús compartit del Centre
d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab de Riudellots de la Selva; però que la
documentació relativa a les declaracions responsables sobre la formació rebuda durant
els últims tres anys, són còpies escanejades de documents amb signatura manuscrita.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ocupació temporal del domini públic de les instal·lacions
de l’obrador del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab i l’ús del
número d’inscripció al RSIPAC per a realitzar l’activitat de torrar i envasar avellana, a
favor de l’empresa Esclovellana, S.L. amb NIF B55344485 i domicili al carrer Sant
Salvador, 8 de Brunyola (17441), per un període inicial de sis mesos, a comptar des
de l’endemà de la data de signatura del corresponent contracte regulador, sens
perjudici de les pròrrogues que estableix el reglament regulador de l’obrador d’ús
compartit.
SEGON.- Autoritzar a Esclovellana, S.L. a instal·lar de forma permanent, durant
la vigència de la citada autorització, una màquina de torrar avellanes a l’auditori del
FoodLab i del seu corresponent compressor, al magatzem-soterrani del mateix edifici.
TERCER.- Disposar que el subministrament de la citada maquinària, els treballs
d’instal·lació de la mateixa i l’adequació de les instal·lacions del FoodLab per al seu
correcte funcionament, hauran de ser assumides per a l’empresa Esclovellana, S.L.; i
que en el cas que es produeixen modificacions de la instal·lació elèctrica del centre,
Esclovellana, S.L. haurà d’entregar a aquest Ajuntament el certificat emès per
l’instal·lador autoritzat.
QUART.- Aprovar el següent contracte regulador per aquesta ocupació temporal
del domini públic, que es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’OBRADOR DEL CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA
INDUSTRIAL - FOODLAB
A Riudellots de la Selva, ... de ... de 2019
REUNITS: D'una part la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa de
l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb NIF núm. P1715900E, i assistida per la
Secretaria de la Corporació la Sra. Èlia Massó Tamayo que dóna fe de l'acte.
De l'altra part, el Sr. Pere Mascort Nogué, en representanció d’Esclovellana, S.L., amb
NIF B55344485 (que a partir d’ara serà referida com a “usuaris de l’obrador”,
“usuaris” o “emprenedor/s”).
ACTUEN:
La Sra. Alcaldessa, en nom i representació de l'Ajuntament.
El Sr. Pere Mascort Nogué, actua en nom i representació de l’empresa Esclovellana,
S.L.
MANIFESTEN:
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de juny de 2017, es va aprovar el
pressupost per a la contractació dels serveis tècnics de seguretat alimentària i la
tramitació de la sol·licitud d’alta al Registre Sanitari d’Indústries i Productes
Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
Mitjançant la pertinent notificació, l’Agència de Salut Pública de Catalunya va
comunicar a l’Ajuntament que en data de 23/11/2017 la Masia de Can Rafel, situada al

carrer Bruc número 23-25 (edifici del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial –
FoodLab), va quedar inscrita al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris
de Catalunya (RSIPAC).
En data 16 de juliol de 2019 i amb registre d’entrada número E2019003767 a
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, el Sr. Pere Mascort Nogué, en representació
d’Esclovellana, S.L. va presentar sol·licitud a aquest Ajuntament per a realitzar una
torrat i envasat d’avellanes, dins de les instal·lacions de l’obrador del FoodLab i fent ús
del seu número de Registre Sanitari.
Per acord de la Junta de Govern Local de data ... de 2019, es va aprovar autoritzar a
l’empresa Esclovellana, S.L. a realitzar l’activitat de torrat i envasat d’avellanes, dins
de les instal·lacions de l’obrador compartit del FoodLab i a fer ús del seu número
d’inscripció al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya
(RSIPAC).
I manifestant el seu acord ambdues parts, formalitzen en el present document
administratiu d'acord amb les següents:
CLÀUSULES
Primera.- Els usuaris de l’obrador es comprometen a utilitzar les instal·lacions de
l’obrador d’ús compartit del FoodLab, exclusivament per a realitzar l’activitat de torrat
i envasat d’avellanes. També se’ls autoritza per a realitzar-hi l’emmagatzematge de la
matèria primera i dels productes resultants d’aquesta activitat.
Segona.- Els usuaris de l’obrador i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es
comprometen al correcte compliment dels següents drets i obligacions:
L’espai cedit haurà de ser utilitzat exclusivament per les persones usuàries de
l’obrador que s’ha fet constar en la sol·licitud presentada al registre d’entrada
d’aquest Ajuntament, i que han estat degudament identificades mitjançant nom,
cognoms i presentació de la còpia del NIF.
Els usuaris de l’obrador podran fer ús dels espais preferentment en horari de 6:00h a
22:00h, de dilluns a divendres, amb un topall màxim de 20 hores setmanals. L’ús dels
espais fora d’aquest horari es valorarà en funció de les necessitats de l’activitat
empresarial.
Els usuaris de l’obrador podran contactar amb el personal de l’Ajuntament de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores, mitjançant el telèfon d’atenció al públic del propi
Ajuntament.
Les empreses usuàries de l’obrador hauran de realitzar la reserva dels espais i
equipaments del FoodLab que vulguin utilitzar, amb una antelació mínima de 48
hores. Aquesta reserva es realitzarà a través de l’enviament d’un correu electrònic a
l’adreça foodlab@riudellots.cat.
Les
reserves seran efectives una vegada
l’Ajuntament les hagi validat.
Si els usuaris de l’obrador reservessin els espais i equipaments, però finalment no en
fessin ús, l’Ajuntament liquidarà igualment el cànon corresponent a aquest ús, ja que

l’espai no ha estat disponible per a altres usuaris de l’obrador.
Les reserves d’espais i equipaments podran anul·lar-se sense cap cost per als usuaris
de l’obrador si es realitzen amb una antelació mínima de 48 hores.
L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar qualsevol reserva, amb una antelació mínim
de 48 hores, si es produeix una altra petició d’ús dels espais del FoodLab que
coincideix amb l’horari de la reserva. En aquest cas l’Ajuntament haurà de valorar
quina sol·licitud d’ús és més prioritària, d’acord amb els objectius del FoodLab.
Els usuaris de l’obrador hauran de respectar el temps indicat a la sol·licitud de reserva
d’espais. En el supòsit que excedeixin l’horari autoritzat, hauran d’avisar a
l’Ajuntament mitjançant un correu electrònic a l’adreça foodlab@riudellots.cat en el
termini de 24 hores. Posteriorment, l’Ajuntament haurà de liquidar l’import
corresponent a aquest ús, valorar si ha causat perjudici als altres usuaris de l’obrador
i si els fets són constitutius d’una infracció.
Els usuaris de l’obrador d’ús compartit accediran al FoodLab a través d’una clau i un
codi de l’alarma de seguretat, o bé a través d’un sistema anàleg, que serà entregada
en el moment de la signatura d’aquest contracte.
Els usuaris de l’obrador estaran obligats a mantenir en bon estat de conservació tant
els diferents locals i zones de procés com els equipaments, maquinària i mobiliari
disponible. Després de la utilització dels espais i/o maquinària caldrà deixar-los en
perfecte estat de funcionament i neteja a fi que puguin estar disponibles per a futurs
usos, evitant les contaminacions creuades i preservant la integritat i imatge de
l’obrador. Els usuaris de l’obrador també estaran obligats a entregar a l’Ajuntament
les fitxes tècniques dels productes de neteja que utilitzaran i la descripció del procés
de neteja que seguiran.
L’Ajuntament contractarà a una empresa externa per tal de que realitzi les tasques de
neteja general de l’obrador. Aquesta empresa serà l’encarregada també de supervisar
que els usuaris de l’obrador realitzin correctament la neteja dels equipaments,
maquinària i mobiliari, i haurà d’emetre informes i fotografies en cas de detectar
disconformitats.
En cas de que l’Ajuntament, o l’empresa que realitza el servei de neteja de les
instal·lacions, detecti que els espais i/o maquinària no estan completament nets
després de fer-ne ús un usuari, es procedirà a liquidar el preu públic corresponent a
aquesta neteja, a valorar si ha causat perjudici als altres usuaris de l’obrador, i a
valorar si els fets són constitutius d’una infracció.
Els espais d’explotació cedits a cadascun dels usuaris hauran de ser utilitzats
exclusivament per a la realització de les activitats que constitueixen l’objecte de la
iniciativa empresarial de què es tracti i que estiguin recollides en el contracte de
cessió d’ús dels espais.
La maquinària i equips d’utilització comuna es detallaran en el llistat elaborat per
l’Ajuntament i que s’adjunta en aquest contracte. Queda completament prohibit
sostreure del FoodLab qualsevol maquinària, estri o material propietat de
l’Ajuntament.

Tot l’equipament addicional que s’introdueixi a l’obrador per la realització d’una
activitat anirà a càrrec dels usuaris de l’obrador i sempre haurà de ser autoritzat per
l’Ajuntament. L’usuari propietari de l’equipament addicional introduït a l’obrador haurà
d’informar a l’Ajuntament si permet que d’altres usuaris de l’obrador en facin ús.
Els usuaris de l’obrador tenen prohibit l’acumulació d’elements en qualsevol de les
zones comunes, sempre que no estigui expressament indicat com a punt
d’emmagatzematge.
Els preus per a l’ús dels espais del FoodLab són regulats com a preus públics de
l’Ajuntament.
Caldrà que els usuaris de l’obrador sol·licitin autorització a l’Ajuntament perquè
persones alienes a l’activitat pròpia de l’empresa puguin accedir a les instal·lacions.
Durant la vigència d’aquest contracte, també caldrà comunicar a l’Ajuntament
qualsevol canvi que es produeixi en l’activitat que s’hi desenvoluparà, mitjançant el
model oficial de l’Ajuntament i entregant-lo al registre d’entrada del mateix
Ajuntament.
Qualsevol incidència que detectin els usuaris de l’obrador s’haurà d’informar el més
aviat possible a l’Ajuntament.
Els usuaris de l’obrador donen el seu consentiment per la difusió pública de la seva
imatge corporativa així com d’imatges on puguin aparèixer i que s’hagin realitzat en
les pròpies instal·lacions. La difusió de les imatges serà únicament amb finalitats
publicitàries.
Les autoritzacions de cessió d’ús dels espais tindran una vigència de sis mesos, i
seran renovades automàticament pel període de sis mesos més, si cap de les dues
parts manifesta el contrari abans de 30 dies de la data de la finalització de
l’autorització. Durant aquest període l’emprenedor haurà de complir amb les
obligacions econòmiques establertes vers l’obrador.
Les autoritzacions podran prorrogar-se un màxim de cinc vegades. Un cop assolit el
nombre màxim de pròrrogues, i si l’usuari vol continuar fent ús de les instal·lacions de
l’obrador d’ús compartit, caldrà que presenti de nou la sol·licitud d’accés a l’obrador
d’ús compartit i l’Ajuntament haurà de valorar la seva petició.
En el moment de la pròrroga, l’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar als usuaris
l’actualització de la documentació aportada en la sol·licitud inicial, i de sol·licitar les
dades de facturació anual i el resum comptable, per tal d’avaluar el desenvolupament
de la trajectòria empresarial.
L’Ajuntament també es reserva el dret de resoldre anticipadament l’autorització d’ús
de l’obrador per motius d’interès públic. Aquesta resolució anticipada es farà efectiva
en el termini de 3 mesos, a comptar a partir de l’endemà de que l’usuari rebi la
notificació. En cap cas els usuaris de l’obrador tindran dret a una indemnització.
La persona física o el representant de la persona jurídica que disposi d’autorització per

a fer ús de les instal·lacions, signarà una còpia del reglament regulador de l’obrador
d’ús compartit del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab, com a
mostra de la seva conformitat. També signaran el document de bones pràctiques de
treball i higiene en el FoodLab, com a prova de que han llegit i coneixen el seu
contingut.
Tercera.- Règim de responsabilitats.
L’usuari de les instal·lacions serà responsable dels desperfectes ocasionats pel mal ús
dels espais, equipaments i maquinària. Els usuaris del servei d’obrador d’ús compartit
estaran obligats a satisfer els costos derivats de qualsevol desperfecte ocasionat, no
degut al natural desgast i envelliment per l’ús dels mateixos.
Abans de fer ús de l’obrador del FoodLab, els usuaris hauran d’abonar una fiança de
250.-€, com a garantia del compliment de les obligacions establertes en aquest
reglament i en l’autorització que emeti l’Ajuntament.
En cas de que un usuari produeixi desperfectes a l’obrador, l’Ajuntament valorarà el
cost de reposició o de reparació d’aquests i sol·licitarà a l’usuari que aboni l’import
resultant dins d’un termini no superior a tres mesos.
L’usuari no podrà tornar a realitzar cap activitat a dins les instal·lacions del FoodLab
fins que no hagi abonat l’import fixat per l’Ajuntament. En cas de que un cop
transcorregut el termini fixat per l’Ajuntament, i l’usuari no hagi abonat l’import,
l’Ajuntament podrà descomptar aquest import de la fiança dipositada per a l’usuari.
En el cas que es produeixin danys o afeccions a altres usuaris, s’actuarà d’igual
manera que en el cas anterior.
L’Ajuntament no es fa responsable dels danys, perjudicis o atemptats contra la
propietat (inclòs robatoris) que es puguin cometre contra els béns, pertinences o
efectes dels usuaris de l’obrador.
Cada usuari del FoodLab està obligat al compliment de la normativa de seguretat
alimentària, laboral, fiscal, de seguretat i higiene en els llocs de treball, de prevenció
de riscos laborals i de qualsevol altra que sigui de la seva competència com activitat
econòmica. Serà també responsabilitat exclusiva dels usuaris el resultat del seu
treball, projectes o productes elaborats en el FoodLab, la seva traçabilitat i etiquetatge
i així com oferir als seus clients i/o consumidors la informació que la normativa vigent
estableixi.
L’Ajuntament, no serà en cap cas responsable, ni responsable subsidiari de possibles
incidències, sancions, multes o qualsevol altra infracció derivada de l’activitat
empresarial que desenvolupen els usuaris de l’obrador.
Quarta.- Col·laboradors.
S’entenen per col·laboradors a totes aquelles persones o institucions que mitjançant
convenis aprovats per l’Ajuntament i que no sent usuaris o emprenedors, col·laboren
de forma permanent o eventual amb el desenvolupament d’un o més projectes dins
del FoodLab.

Aquests col·laboradors podran actuar entre d’altres en àrees tècniques, financeres,
promocionals, etc.
Els col·laboradors, prèvia autorització de l’Ajuntament, podran utilitzar els serveis o
espais físics de l’obrador per a desenvolupament de la seva activitat.
Cinquena.- Mesures de control, seguretat i higiene.
L’Ajuntament posarà a disposició de les persones usuàries de l’obrador el manual de
seguretat alimentària del FoodLab, una llibreta de registre dels autocontrols, els fulls
de control de proveïdors, els manuals d’instruccions, d’ús i funcionament de la
maquinària utilitzada.
L’Ajuntament també facilitarà als usuaris de l’obrador una còpia de l’avaluació de
riscos de les instal·lacions del FoodLab, de la normativa interna i de les normes
d’actuació en cas d’emergència. També sol·licitarà als usuaris de l’obrador que signin
el document de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos laborals, si
la legislació vigent ho contempla.
Les persones usuàries tindran l’obligació de seguir totes les indicacions previstes en el
manual de seguretat alimentària, hauran de complimentar totes les dades dels
registres i fulles de control i seran els responsables de la seva veracitat. També seran
els responsables de sol·licitar als seus proveïdors tota la documentació que estableixi
el manual de seguretat alimentària.
Els usuaris tenen la obligació de guardar en el FoodLab, com a mínim durant un any,
tota la documentació citada en aquest article, juntament amb els albarans justificatius
del subministrament dels productes per part de proveïdors i les etiquetes dels
productes i les elaboracions realitzades dins del FoodLab.
Els usuaris també estan obligats a guardar una mostra testimoni de cada lot produït a
les instal·lacions del FoodLab, fins a la seva data de caducitat.
Els usuaris es comprometen a realitzar tot el procés productiu, inclòs
l'emmagatzematge de matèria primera i producte acabat, al FoodLab. També es
comprometen a què els proveïdors han de ser establiments autoritzats amb registre
sanitari (si correspon) i que les etiquetes s'emmagatzemaran al FoodLab.
Sisena.- Seran causes de resolució anticipada d’aquest contracte les següents:
1. La finalització del termini de vigència de l’autorització.
2. La renúncia de l’usuari a continuar fent ús de l’obrador d’ús compartit.
3. La mort o la incapacitació sobrevinguda de l’usuari o l’extinció de la
personalitat jurídica.
4. La revocació de l’autorització per motius d’interès públic.
5. Qualsevol incompliment de les obligacions del titular de la concessió.

Annex:

RELACIÓ MOBILIARI I EQUIPAMENT CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA
INDUSTRIAL (FOODLAB) – 21/02/2018
CUINA
UNITATS
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CONCEPTE
Armari refrigeració AGR-50 GN 1/1
Armari congelació ACG-50 GN 1/1
Rentamans de peu LP450
Taula amb aigüera MPS 147I
Armari mural AVC 1406
Aixeta amb comandament dos aigües FR-305
Triturador deshidratador SBM 1
Cubell inox (sota deshidratador)
Cubell de plàstic color gris
Sabonera fixa paret inox marca Dibosch
Eixugamans paper fixes paret inox marca Dibosch
Cubell de plàstic color gris amb tapa de 35l
Cubell de plàstic color gris amb tapa de 25l

FL1

FL4

FL2

FL5

REFERÈNCIA
FL1 A B C
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
FL7
FL8
FL9
FL10
FL11

FL3

FL6

FL7

FL8

FL10

FL9

FL11

ÀREA RENTAT
UNITATS
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

CONCEPTE
Taula amb aigüera
Aixeta dutxa + canó sobretaula GRD203 2 aigües
Rentavaixelles Capota GS 83 ECO
Taula
Armari mural
Sabonera fixa paret inox marca Dibosch
Eixugamans paper fixes paret inox marca Dibosch
Escorre coberts
Carros de rentat
Nanometre marca Gloor
Bombona Linde gas Biogon NC20

REFERÈNCIA
FL12
FL13
FL14
FL15
FL16
FL10
FL11

FL12

FL15

FL13

FL14

FL16

CUINA DEMOSTRACIÓ
UNITATS
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
33
1
1
1

CONCEPTE
Moble central de preparacions
Bloc central de cocció
Sostre filtrant plenum
Termoselladora al buit model S-220-MP
Forn elèctric SCC 61 GN
Abatidor ràpid RDM 051 S
Kit electrònic per rentamans i aigües FR-305
Moble mural de recolzament
TV Samsung
Suport paret plasma
Cadira blanca amb potes metàl·liques
Pantalla encastada
Aspirador manual
Eixugamans paper fixes paret inox marca Dibosch

REFERÈNCIA
FL17 A B
FL18
FL19
FL20
FL21 A B
FL22 A B
FL23
FL24
FL25 A B
FL26 A B
FL27
FL28

FL17

FL19

FL22 i FL24

FL18

F20

F21

FL23

FL25

FL27

FL26

FL28

EQUIPAMENT DE CUINA
UNITATS
1
1
1
1
1
1
1
1

CONCEPTE
Robot de cuina Coupe J80 ultra
Robot de cuina Coupe Press Coulis C40
Robot de cuina Coupe Blixer 2
Robot de cuina Coupe Blixer 5 V.V.
Balança aliments
Microones Samsung GE87MX/XEC inox 23 l.
Cafetera EN-125 Pixie Silver Delonghi Nespresso
Fregidora Princess 183002

REFERÈNCIA
FL43
FL44
FL45
FL46
FL47

12C4-45

FL43

FL44

FL46

FL45

FL47

RELACIÓ UTILLATGE I PARAMENT DE
GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB)

CUINA

QUANTITAT
13

EQUIPAMENT
GANIVETS CEBERS

10

GANIVETS PUNTILLES

7

CORNETS

6

BARILLES

2

ESCUMADORES PETITES

1

RATLLADOR NORMAL

1

MICROPLANE

2

TERMÒMETRES ELECTRÒNICS

3

RASQUETES

2

ESPÀTULES DE PASTISSERIA

5

LLENGÜES

1

TISORES

4

PINCES DE CARN

8

BIBERONS

2

ESPUMADERES GRANS

5

MOTLLOS RODONS D'INOX

CENTRE

D’INNOVACIÓ

5

GASTRÒNOMS

2

GASTRÒNOMS PETITS 1/2

4

GASTRÒNOM DE FORATS

2

TAPES DE GASTRÒNOM

3

CUBETES DE PLÀSTIC BLANQUES

4

SAFATES PER FORN DE 60X40

10

BOLS DE PLÀSTIC

2

MESURADOR

8

TAPERS DESECHABLES

2

CASSOLES

4

OLLES

3

CASSONS

2

SOUTÉ BAIX

1

MARMITA

1

CASSOLA CATALANA

1

COLADOR DE MALLA FINA

1

COLADOR XINO

13

TAPERS DE PLÀSTIC

2

GOTS DE VIDRE

1

TAZA

2

MOTLLOS DE SILICONA

1

PAELLA DIAMETRE 20CM

2

PINZELL DE PÈLS

1

PINZELL DE SILICONA

2

CULLEROTS

2

CULLERES DE SERVIR

4

PELADORS DE PATATA

1

ARANYA

12

TAULES DE TALLAR

17

REIXES DE FORN

6

TAPES D'OLLES

1

OBRIDOR DE VI

24

COPA DE VI 30 CL

23

COPA DE VI 37 CL

24

COPA DE CAVA

45

VAS D’AIGUA

1

GERRA D’AIGUA

34

PLAT PLANER DE 27 CM

25

PLAT PLANER DE 20 CM

21

PLAT FONDO DE 22 CM

18

JOC DE CAFÈ (TASSA DE 10 CL I PLAT)

11

CULLERA SOPERA

6

CULLERES DE POSTRE

42

GANIVET DE CARN

35

GANIVET DE TAULA

15

FORQUILLES

1

BALANÇA DIGITAL 5KG TERRAILLON

2

SAFATES ESCUADRA PUJADAS

6

CUBETES

CINQUÈ.- Facultar a la Sra. Montserrat Roura i Massaneda per a l’assignatura
de l’anterior contracte.
SISÈ.- Sol·licitar a l’empresa Esclovellana, S.L., que en el termini de 10 dies
hàbils a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord,
presentin al registre d’entrada d’aquest Ajuntament la documentació original (amb
signatura digital o bé amb signatura manuscrita) de les declaracions responsables
sobre la formació rebuda durant els últims tres anys.
SETÈ.- Sol·licitar a l’empresa Esclovellana, S.L. que caldrà que abans de fer ús
de l’obrador del FoodLab, aboni a aquest Ajuntament una fiança de 250.-€, com a
garantia del compliment de les obligacions establertes en el reglament regulador del
servei. Aquesta fiança serà retornada o cancel·lada quan hagi transcorregut un mes
des de la finalització del contracte, previ informe del tècnic/a municipal sobre l’estat
de les instal·lacions del FoodLab.
VUITÈ.- Aprovar l’emissió de la factura a l’empresa Esclovellana, S.L. amb NIF
B55344485, i domiciliada al carrer Sant Salvador, 8 de Brunyola (17441), amb una
base imposable de 274,40.-€ (I.V.A. no inclòs), en concepte de tramitació de la
sol·licitud i 20 hores d’ocupació de l’obrador (a raó de 5 hores setmanals) per al
primer mes d’ús de l’obrador. No obstant, això l’Ajuntament emetrà factures mensuals
en base a l’ocupació real de l’obrador que realitzi l’empresa Esclovellana, S.L.
NOVÈ.- Donar trasllat del present acord a l’actual empresa prestadora del
servei de neteja del FoodLab.
DESÈ.- Donar trasllat del present acord i trametre una còpia del reglament
regulador de l’obrador d’ús compartit del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial –
FoodLab a l’empresa Esclovellana, S.L..

Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- FESTES LOCALS ANY 2020
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en sessió plenària del dia 24 d’abril
passat, va aprovar la proposta de festes laborals de Catalunya per a l’any 2020. Els
dies establerts són:


1 i 6 de gener, 10 i 13 d’abril, 1 de maig, 24 de juny, 15 d’agost, 11 de
setembre, 12 d’octubre, 8, 25 i 26 de desembre.

D’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, que indica que de les
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local i d’acord amb el Decret 177/1980
de 3 d’octubre , les dues festes locals serán fixades per ordre del Departament de
Treball, Afers socials i famílies a proposta del municipis respectius.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Fixar com a festes locals pel municipi de Riudellots de la Selva per al
proper any 2020 els dies 29 de setembre i 29 d’octubre.
SEGON.- Ratificar aquest acord en el pròxim Ple ordinari.

Resultat: Aprovat per unanimitat

12.0.- URGENTS:
12.1.- ADHESIÓ AL NOU ACORD MARC DEL SERVEI D'ASSEGURANCES DE
RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL (EXP. 2018.08) DEL CONSORCI
CATALÀ PELS DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) I L'ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM).
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2017, va
acordar, entre d’altres, l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a l’acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.04) i del contracte de les pòlisses que s’indiquen a continuació:
-

Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil Segurcaixa
Adeslas, SA de seguros y reaseguros.
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, sucursal a
Espanya.
Lot 5. Responsabilitat civil patrimonial a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, sucursal a Espanya.
Lot 6. Responsabilitat càrrecs electes i personal al servei de l’Administració,

-

a favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, SA de seguros y reaseguros.
Lot 7. Defensa jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag
Se, sucursal a Espanya.

També va acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01),
adjudicat a FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.; passant
a tenir l’esmentada companyia, la condició de mediador de l’Ajuntament.
Vist que el dia 12 de juliol proppassat, FERRER & OJEDA ASOCIADOS, CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L., va comunicar a aquest Ajuntament (E2019003695), que la
companyia mercantil ZURICH INSURANCE PLC, sucursal a Espanya, havia renunciat a
la pròrroga de l’acord marc, com a conseqüència de l’alta sinistralitat de les pòlisses.
Davant aquesta situació l’ACM va licitar el nou contracte del servei d’assegurances de
responsabilitat civil patrimonial (Exp. 2018.08), el qual fou adjudicat igualment a la
mateixa companyia ZURICH INSURANCE PLC, sucursal a Espanya (lot 2), per un
període de 24 mesos a partir de l’1 de maig de 2019, però en unes altres condicions
(incorporació de noves cobertures i també de franquícies, amb el conseqüent augment
del preu), per buscar un equilibri que permeti que l’acord sigui sostenible.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a l’acord
marc del servei d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2018.08) i contractar la pòlissa de responsabilitat civil patrimonial a favor de ZURICH
INSIRANCE PLC, sucursal a Espanya (lot 2).
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (C/ València, 231,
6è pis de Barcelona-08007) i a Ferrer & Ojeda (C/ Tamarit, 155-159 de Barcelona08015).

Resultat: Aprovat per unanimitat

12.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
Vist l’expedient de llicència urbanística número X2019000046, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.
Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 22 de juliol de 2019,
amb caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència del present acord.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000046



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen: INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA A LA COBERTA
DE L’EMPRESA COMEXI.



Emplaçament: AV. MAS PINS, 135



Referència Cadastral : 4194505DG8349S0001IB



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.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU

Pressupost de l’obra ................................................. 36.260.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ........................................................ 1.120,43.-€

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:

2.1 La separació mínima de les plaques a l’alineació de vial serà de 10 metres.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1 . L’Obtinguda de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de data 5 de juliol de
2019, amb condicionants 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 comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.

4.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova
el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECATRO)
publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor dels residus i dels
gestor dels mateixos.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.

Signat electrònicament,

