ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:00, del dia 26 de juny de 2018, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Fabrellas Ciurana
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 12 DE JUNY DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. REPERCUSSIÓ DESPESES A LA JUNTA
AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA

DE

COMPENSACIÓ

PAU-15

4. SUBMINISTRAMENT DE REIXETES DEL PERIMETRE DEL CAMP DE FUTBOL.
ADJUDICACIÓ.
5. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES, TERRA I MAQUINÀRIA PEL JARDÍ DEL
FOODLAB. ADJUDICACIÓ.
6. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER LA BRIGADA. ADJUDICACIÓ.
7. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
8. URGENTS:
8.1 SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMERA ROBOTITZADA DE LA XARXA DE
SANEJAMENT I PLUVIALS D'UN TRAM DEL CARRER ONYAR. ADJUDICACIÓ.
8.2 CONTRACTACIÓ DE L'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL POLIGON
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA FASES 1 I 9. ADJUDICACIÓ.
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8.3

REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A ARREPLEC, S.L. PER
CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA
RIUDELLOTS DE LA SELVA.

LA
DE

8.4

APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL POSTGRAU EN
INNOVACIÓA LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

9. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 12 DE JUNY DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/645 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 12 de juny de 2018 (RESJGL2018/12).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 12 de juny de 2018(RESJGL2018/12).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2018/642 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s'indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/12 que s'adjunta al present
com annex, d'import CENT SEIXANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN
EUROS I SETANTA-CINC CÈNTIMS (161.481,75€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 5/2018 per import de VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS
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SETANTA-SIS EUROS I CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (88.776,59€), corresponent al
període comprès entre el dia 1 i 31 de maig de 2018, aprovada mitjançant resolució
de l'Alcaldia número 2018/396 de data 15 de juny de 2018, la qual s'annexa.
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.

3. REPERCUSSIÓ DESPESES A LA JUNTA
AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA

DE

COMPENSACIÓ

PAU-15

Vista la proposta d’acord número PRP2018/311 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el
passat 12 de setembre de 2017, va aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i
Bases d’actuació PAU-15 AMPLIACIÓ FRIGORIFICS COSTA BRAVA.
Vist que el citat acord es va publicar al BOP de GIRONA, número 190, de 4
d’octubre de 2017, amb una despesa avançada per aquesta Corporació de 27,06 €
per la liquidació de la taxa per la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Vist que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió ordinària
celebrada el 21 de novembre de 2017, va aprovar definitivament el projecte
d’Estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació per a la gestió del
Polígon d’actuació PAU-15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, mitjançant el
sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de compensació
bàsica.
Vist que l’aprovació definitiva es va publicar juntament amb el text íntegre dels
Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació a constituir, en el BOP
de GIRONA, número 236, de 13 de desembre de 2017, amb una despesa avançada
per aquesta Corporació de 430,14 € per la liquidació de la taxa per publicació al
Butlletí Oficial de la Província.
Vist l’article 120.1 f) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme:
<<120.1 Les despeses d’urbanització a càrrec de les persones propietàries
comprenen els conceptes següents:
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...
f) Les despeses de gestió, degudament justificades, sota els principis de
proporcionalitat i no-enriquiment injust.>>
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Requerir a la Junta de Compensació PAU-15 Ampliació Frigorífics
Costa Brava amb NIF V55324552 pel rescabalament de la quantitat de 457,20 € en
concepte de taxes abonades per les publicacions al BOP de GIRONA de l’aprovació
inicial i definitiva del projecte d’Estatuts i Bases de la referida Junta de
Compensació, que han estat avançades per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,
a
través
de
transferència
al
compte
de
l’Ajuntament:
ES24.0075.0964.8206.6042.4645.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/da.

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

4. SUBMINISTRAMENT DE REIXETES DEL PERIMETRE DEL CAMP DE FUTBOL.
ADJUDICACIÓ.
Atès que aquest Ajuntament té urgència i necessitat en canviar part de les reixetes
del perímetre del camp de futbol malmeses, per tal de garantitzar la seguretat dels
usuaris i evitar que es puguin fer mal.
Vist el pressupost presentat per FIELDTURF POLIGRAS, SA de 19 de juny de 2018
(RE E2018010524) d’import 825 € IVA no inclòs, pel subministrament de 50
reixetes canaleta Ulma-Poligras de 0,5 metres amb cargols, cancel·les i transport.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel regidor Sr. Gerard
Fabrellas, de data 19 de juny de 2018.
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:
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PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a FIELDTURF POLIGRAS, SA amb
CIF A-58653676 i domicili al C/ Victor Hugo 2-4 Edificio C 2ª planta de 08174 Sant
Cugat del Vallès, pel subministrament de 50 reixetes canaleta Ulma-Poligras e 0,5
metres amb cargols, cancel·les i transport segons pressupost de 19 de juny de
2018, per un import total de 998,25 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.21500 del
pressupost vigent.
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. SUBMINISTRAMENT DE PLANTES, TERRA I MAQUINÀRIA PEL JARDÍ DEL
FOODLAB. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/637 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquest Ajuntament té urgència i necessitat en arranjar el parterre de
l’entrada del centre d’innovació de gastronomia FOODLAB adquirir terra per
reomplir parterre d’una part del jardí i refer-lo amb plantes sostenibles que no els
calgui rec degut a que no hi ha regadiu.
Vist el pressupost presentat per FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA de 19 de
juny de 2018 (RE E2018010525) d’import 205 € IVA no inclòs, pel subministrament
de terra vegetal per omplir el parterre, plantes aromàtiques, la seva plantació i reg,
i transport.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy, de data 19 de juny de 2018.
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.
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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 el pressupost i adjudicar a FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR-LA
SELVA amb NIF G17830050 i domicili a la Ctra. St. Feliu, Km 5 de 17242 Quart, per
l’arranjament i subministrament de terra vegetal per omplir el parterre de l’entrada
del centre d’innovació de gastronomia FOODLAB, plantes aromàtiques, la seva
plantació i reg, i el transport, segons pressupost de 19 de juny de 2018, per un
import total de 236,66 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.171.21002 del
pressupost vigent.
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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.

6. SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER LA BRIGADA. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/644 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquest Ajuntament té urgència en reposar divers material de la brigada
malmès per l’ús (monos per desbrossar, esprais per pintar, asfalt fred i fil per la
desbrossadora) material que és necessari per portar a terme un correcte
manteniment dels carrers i les instal·lacions municipals.
Vist el pressupost de data 21 de juny de 2018 de l’empresa WÜRTH ESPAÑA, SA.
(RE 2018010563) d’import 409,53 € IVA no inclòs, pel subministrament de 5
monos de pintor, 6 esprais negres, 18 unitats d’asfalt en fred i fil per la
desbrossadora.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy.
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.
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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 el pressupost i adjudicar a WÜRTH ESPAÑA, SA amb CIF:
A-08472276 i domicili al C/ Joiers, 21 Polígon Industrial Riera de Caldes a 08184
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS, pel subministrament de de 5 monos de pintor, 6
esprais negres, 18 unitats d’asfalt en fred i fil per la desbrossadora, segons
pressupost de 21 de juny de 2018, per un import de 495,53 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.459.21300 del
pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

7. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/643 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’abril de
2018, per unanimitat del nombre legal de regidors que la composen, va aprovar
l’expedient de contractació del servei de dinamització de l’espai jove de Riudellots
de la Selva.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 17 d’abril de
2018, per unanimitat del nombre legal de regidors que la composen, va aprovar el
plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació i va
convocar licitació pública per a la contractació de l’esmentat servei.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contactant en data 24 d’abril de
2018, finalitzant el termini de 15 dies naturals fixats per la presentació de
proposicions, el dia 9 de maig de 2018.
Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el Registre de
documents de l’Ajuntament, les següents:
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DENOMINACIÓ SOCIAL/DATA/RE

PUNTUAJOCS, S.L. 08/05/18 (RE 2697)
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ 09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA 09/05/18 (RE2710)

Constituïda la mesa de contractació en sessió del dia 17 de maig de 2018, es va
procedir a l’obertura del sobre 1 dels licitadors presentats.
Examinada tota la documentació els membres de la mesa per unanimitat es va
acordar requerir a “La Fera Ferotge SCCL, Educació i lleure sense ànim de lucre” la
documentació acreditativa dels poders de la Sra. Laia Hernandez Argilés per actuar
en nom i representació de la “Fera Ferotge SCCL”.
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En data 19 de maig de 2018 (RE 2915) per part de “La Fera Ferotge SCCL” es va
donar compliment al requeriment efectuat, aportant certificat de renovació de
càrrecs i membres del Consell Rector.
Constituïda la mesa de contractació en sessió de 31 de maig de 2018, la tècnica de
joventut municipal, exposa el seu informe de valoració de les memòries tècniques i
programes de treballs, presentat en data 30 de maig de 2018 (RE E2018010081),
amb el resultat següent:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

MEMÒRIA VALORADA
(MÀXIM 10 PUNTS)

PUNTUAJOCS, S.L.

10

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

5

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA

5

09/05/18 (RE2710)

Posteriorment es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 dels licitadors presentats:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

PUNTUAJOCS, S.L.

PREU

13. 350 € + IVA

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

14.000 € + IVA

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA

14.000 € +IVA

09/05/18 (RE2710)
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En conseqüència el resultat del procediment de contractació és:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

PUNTUAJOCS, S.L.

PREU/
PUNTUACIÓ

13. 350 € / 40

MEMÒRIA
VALORADA

10

TOTAL

50 punts

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

14.000 € /38,14

5

43,14 punts

14.000 € /38,14

5

43,14 punts

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA
09/05/18 (RE2710)

Elia Masso i Tamayo
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La mesa de contractació per unanimitat dels seu membres, proposa a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte a l’empresa PUNTUAJOCS, S.L.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 12 de juny de 2018, va
acordar requerir a PUNTUAJOCS, S.L amb NIF: B64958838 com empresa que ha
obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que, en el
termini màxim de set (7) dies hàbils des de la data d’enviament de la comunicació:
constitueixi la garantia definitiva; acrediti la solvència econòmica financera, i la
tècnica o professional, així com que per que aporti, si s’escau, el compromís referit
a l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de que disposa
efectivament dels mitjans als quals s’hagués compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte, d’acord amb allò que preveu l’article 76.2 de la LCSP i, en
el seu cas, aporti el compromís.
Vist que en data 22 de juny de 2018 (RE 2018010565) l’empresa PUNTUAJOCS, SL.
ha donat compliment al requeriment efectuat.
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; sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat i supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR el servei de dinamització
de l’espai jove de Riudellots de la Selva a PUNTUAJOCS, S.L, amb NIF: B64958838
amb domicili al Passeig de Sant Joan, 179 baixos 08560 de MANLLEU.
L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia per haver obtingut la millor
puntuació de les presentades, quedant descartades les demés proposicions per
haver obtingut menys puntuació que PUNTUAJOCS, SL.
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SEGON.- L’import anual de l’adjudicació, per la prestació del servei de
dinamització de l’espai jove de Riudellots de la Selva és de TRETZE MIL TRESCENTS-CINQUANTA EUROS (13.350,00 €) més DOS MIL VUIT-CENTS-TRES EUROS
AMB CINQUANTA CENTIMS (2.803,50 €) en concepte d’IVA, és a dir un total anual
de SETZE MIL CENT-CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(16.153,50 €).
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.920.22706.
QUART.- El termini del servei comença en data 1 de juliol de 2018.
CINQUÈ.- significar a la companyia PUNTUAJOCS, S.L. que el contracte
administratiu s’haurà de formalitzar dins els quinze (15) dies hàbils següents a
aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació i que a més del contracte
s’hauran de signar el PCAP que formarà part del contracte.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la resta d’empreses
licitadores.
SETÈ.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

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

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

788437ee31ba47cda27d73218830fd2f001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

8.URGENTS:
8.1 SERVEI D'INSPECCIÓ AMB CÀMERA ROBOTITZADA DE LA XARXA
SANEJAMENT I PLUVIALS D'UN TRAM DEL CARRER ONYAR. ADJUDICACIÓ.

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2018/658 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Aquest Ajuntament té urgència i necessitat en contactar un servei de càmera
robotitzada per part d’una empresa especialitzada, prèvia neteja amb un camió
cisterna, per tal de veure l’estat de conservació d’uns 60 metres de la canonada de
fecals i 110 metres de la canonada de pluvials, i el corresponent informe, degut a
que s’han fet forats importants que comporten perill, ja que estan dins l’espai de
circulació de vehicles.
Atès que, a aquests efectes, s’han presentat els següents pressupostos:
Neteges HURPI, SL.

E2018010562

568 € MÉS IVA

Fcc AQUALIA, SA.

E2018010577

455 € MÉS IVA

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy, de data 25 de juny de 2018.
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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a FCC AQUALIA, SA, amb CIF: A26019992 i domcili a l’Avda. Madrid, 10 de 17250 Platja d’Aro, per la neteja prèvia,
inspecció del tram de 60 metres de canonada de fecals i 110 metres de la canonada
de pluvials, de la xarxa de sanejament i pluvial del carrer Onyar davant dels
números 22 al 36, incloent informe de l’estat de la xarxa, segons pressupost de 22
de juny de 2018, per un import de 550,55 € IVA inclòs.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.450.21001 del
pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8.2 CONTRACTACIÓ DE L'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DEL
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA FASES 1 I 9. ADJUDICACIÓ.

POLIGON

Vista la proposta d’acord número PRP2018/641 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 3 de maig de
2018, per unanimitat del nombre legal de regidors que la composen, va aprovar
l’expedient de contractació de l’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de
Riudellots de la Selva, Fases 1 i 9 i el plec de clàusules administratives particulars
que han de regir la contractació i va convocar licitació pública per a la contractació
de l’esmentada obra.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant en data 8 de maig de
2018, finalitzant el termini de 26 dies naturals fixats per la presentació de
proposicions, el dia 4 de juny de 2018.

Elia Masso i Tamayo
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Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el Registre de
documents de l’Ajuntament, segons el PCAP, les següents:
EMPRESA

DATA I RE

AGLOMERATS GIRONA, SA

31/05/18 (10105)

RUBAU TARRÉS, SAU

01/06/18 (10135)

CONSTRUCCIONS RUBAU, SA

01/06/18 (10137)

AGUSTÍ MASOLIVER, SA

04/06/18 (10172)

XAVIER ALSINA, SA

04/06/18 (10191)

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

04/06/18 (10193)

Constituïda la mesa de contractació en sessió del dia 11 de juny de 2018, es va
procedir a l’obertura dels sobres de les empreses que han presentat oferta a la
licitació de l’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de la
Selva Fases 1 i 9, amb el següent resultat:
EMPRESA

PREU/PUNTS

GARANTIA
AD/PUNTS

AGLOMERATS GIRONA, SA

262.577,80 = 7

4 ANYS = 2

9

RUBAU TARRÉS, SAU

263.795,31 = 6

4 ANYS = 2

8

CONSTRUCCIONS RUBAU, SA

266.473,85 = 3

4 ANYS = 2

5

AGUSTÍ MASOLIVER, SA

263.800,00 = 5

-

5

XAVIER ALSINA, SA

265.150,00 = 4

2 ANYS = 1

5

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

248.643,99 = 8

4 ANYS = 2

10
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 12 de juny de
2018, va acordar requerir a la mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA amb NIF: A17034505, (per ser l’empresa amb millor puntuació obtinguda), per tal que en el
termini de set dies hàbils constituís garantia definitiva, així com que si s’escau
presentés compromís referit a l’article 75.2 de la LCSP.
Vist que en data 25 de juny de 2018 dins el termini concedit, l’empresa
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA ha donat compliment al requeriment efectuat.
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; sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat i supòsits especials.

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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Declara vàlida la licitació i ADJUDICAR l’execució de les obres
d’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de la Selva a la
mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, amb domicili a Ctra. Girona-Sant Feliu,
Km. 11,5 de 17244 Cassà de la Selva i NIF: A17034505.
L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia per haver obtingut la millor
puntuació de les presentades, quedant descartades les demés ofertes presentades
per haver obtingut menys puntuació que CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA.
TERCER.- L’import de l’adjudicació, per la realització de l’arranjament de
l’asfaltatge del Polígon Industrial de Riudellots de la Selva, fases 1 i 9, és de DOSCENTS QUARANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTANOU CÈNTIMS (248.643,99 €) més CINQUANTA-DOS MIL DOS-CENTS QUINZE
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (52.215,24 €) en concepte d’IVA, és a dir un
total de TRES-CENTS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VIN-I-TRES
CÈNTIMS (300.859,23 €) i amb una garantia de CINC ANYS.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.1532.61911
CINQUÈ.- El termini màxim d’execució de les obres és SIS SETMANES a
comptar de l’endemà de la data de signatura de l’acta de comprovació i replanteig
de l’obra.
SISÈ.- Significar a la companyia CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA que el
contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins els quinze (15) dies hàbils
següents a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació i que a més del
contracte s’haurà de signar el PCAP que formarà part del contracte.
SETÈ.- Requerir a CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA per tal que en el termini
màxim de 15 dies hàbils següents a la data d’adjudicació del contracte, i en tot cas
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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abans de l’acta de comprovació i replanteig, presenti a aquesta Corporació, un PLA
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, d’acord amb les prescripcions de l’article 7
del RD 1627/1997, de 24 d’octubre sobre seguretat i salut en les obres, tal i com
detalla la clàusula vint-i-sisena del PCAP. L’esmentat pla haurà de ser informat pel
coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra, durant l’execució de l’obra o
aprovat per a aquest Ajuntament, amb caràcter previ a la formalització de l’acta de
comprovació i replanteig.
VUITÈ.- Requerir a CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA per tal que, abans de la
signatura del contracte aporti a aquest Ajuntament pòlissa de responsabilitat civil
que cobreixi les activitats realitzades pel contractista, amb un capital assegurat
mínim de 600.000 € per sinistre i any i de 300.000 € per victima o, si s’escau, una
assegurança de riscs professionals.

Elia Masso i Tamayo
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NOVÈ.- Significar a CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA que l’acta de comprovació
del replanteig s’haurà de formalitzar dins el termini màxim d’ UN MES a comptar
des de la signatura del contracte.
DESÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la resta d’empreses
licitadores.
ONZÈ.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

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

8.3 REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A ARREPLEC, S.L. PER LA CONTRACTACIÓ
DE LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/655 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Constituïda la mesa de contractació en sessió del dia 26 de juny de 2018, es va
procedir a l’obertura del sobre 1 dels licitadors presentats dins el termini establert:
-

Arreplec, s.l. (RE E2018010499)
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En conseqüència el resultat del procediment de contractació és:
Licitador

Oferta
Econòmica

Aportació
instruments

Organització taller

Arreplec, s.l.

31 € Hora
lectiva= 30
punts

10 instruments
= 5 punts

SI
=
punts

5

Experiència
personal
docent
SI = 10
punts

Total
50
punts

La mesa de contractació per unanimitat dels seu membres, proposa a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte a l’empresa ARREPLEC, S.L.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Signatura 2 de 2
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Signatura 1 de 2

SEGON.- Requerir a ARREPLEC, S.L. com empresa que ha obtingut la millor
puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que, en el termini màxim de
set (7) dies hàbils des de la data d’enviament de la comunicació: constitueixi la
garantia definitiva; acrediti la solvència econòmica financera, i la tècnica o
professional, així com que per que aporti, si s’escau, el compromís referit a l’article
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de que disposa efectivament dels
mitjans als quals s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte, d’acord amb allò que preveu l’article 76.2 de la LCSP. en el seu cas,
aporti el compromís.

Elia Masso i Tamayo

PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
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Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

SEGON.- Demanar a l’empresa l’assignació d’un nou coordinador de l’Escola
de música pel curs 2018/2019.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8.4 APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA REALITZACIÓ DEL POSTGRAU EN
INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Vista la proposta d’acord número PRP2018/594 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’àrea de promoció econòmica d’aquest Ajuntament està impulsant la
creació d’un postgrau especialitzat en Innovació a la Industria Alimentària, que es
preveu que s’imparteixi dins l’edifici del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial
- FoodLab, propietat d’aquest mateix Ajuntament.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que l’objectiu d’aquest postgrau és fomentar i contribuir a la innovació en les
empreses del sector agroalimentari, mitjançant la creació d’un nou perfil
professional de persones capaces de detectar oportunitats d'innovació, planificar-ne
l'estudi i els processos per a portar-les a terme.
Vist que aquest postgrau s’ha configurat atenent a les demandes de les empreses
del sector, i que ha comptat amb la seva participació a l’hora de definir els
continguts dels estudis.
Vist que després de que diversos experts i professionals s’hagin reunit durant
gairebé dos anys per a configurar aquest postgrau, s’ha previst iniciar-lo durant el
curs 2018-2019. I atès que la Diputació de Girona ha concedit a aquest Ajuntament
una subvenció de 7.363,13.-€ destinada a cobrir part de les despeses de la posada
en marxa d’aquest postgrau, dins del programa de subvencions a Projectes
Singulars de Desenvolupament Econòmic; es fa necessari regular la col·laboració
entre la Fundació Universitat de Girona i aquest Ajuntament per a l’organització de
l’esmentat postgrau.
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 d’aquesta proposta.
SEGON.- Aprovar el conveni entre la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació, i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la realització del
diploma de postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària. S’adjunta com annex
el conveni i el pressupost.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici 2018.
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ANNEX

CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE GIRONA: INNOVACIÓ I
FORMACIÓ I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS PER A LA REALITZACIÓ DEL
DIPLOMA DE POSTGRAU EN INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Girona, 5 de juny de 2018

REUNITS

Elia Masso i Tamayo
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D'una part, la Dra. Maria del Pilar Marquès Gou, Directora General de la Fundació
Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF), domiciliada a Girona, al
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Centre d’Empreses –
Giroemprèn), carrer Pic de Peguera, 11, i CIF G17318080, en nom i representació
d’aquesta entitat.
I de l’altra, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa de Riudellots de la
Selva, en nom i representació del Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb
domicili a Riudellots de la Selva a la plaça de l’Ajuntament núm. 1 i CIF P
1715900 € actua en nom i representació d’aquesta entitat.
Les parts, en la representació que ostenten, es reconeixen mútuament i
recíprocament la capacitat legal necessària per obligar-se per a aquest acte i a tal
efecte
MANIFESTEN
I .- Que la FUdGIF és una fundació privada de caràcter cultural i docent que té
com a finalitat contribuir a la formació i desenvolupament dels ciutadans, així com
impulsar la transferència de coneixements entre la Universitat de Girona (UdG) i
el món empresarial.
II .- L’Ajuntament de Riudellots, dóna suport, a través de programes de foment, a
aquelles iniciatives i accions que considera d’interès. L’Ajuntament de Riudellots
conscient de la importància que té la formació a efectes de l’adquisició i
l’actualització de coneixement, col·labora amb la FUdGIF en la gestió i
l’organització de cursos de formació
III.- Ambdues entitats tenen la voluntat de col·laborar en l’organització del
Diploma de Postgrau en Innovació a la Indústria Alimentària (codi 181046) que
s’impartirà durant el curs acadèmic 18-19.
En base a l’exposició anterior, es formalitza la signatura d’aquest conveni d’acord
amb les següents:
CLÀUSULES
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Primera. Objecte
L’objecte del conveni és regular la participació de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, en la seva condició de promotor per a la realització del Diploma de Postgrau
en Innovació a la Indústria Alimentària, en l’àmbit de la seva competència.
El cost total de la realització del Diploma de Postgrau en Innovació a la Indústria
Alimentària objecte d’aquest conveni, és de 39.100 € que es finançaran amb
aportació de l’Ajuntament de Riudellots (8.350 €), i de les matricules dels alumnes
(30.750 €).
Segona. Compromisos de la FUdGIF
-

Elia Masso i Tamayo
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-

-

Contractació dels docents.
Difusió del curs al públic objectiu (mitjançant la BBDD de la fundació i altres
accions específiques)
Matriculació dels alumnes i seguiment del calendari.
Creació d’un espai virtual per dipositar-hi la documentació del curs (Moodle
UdG)
Elaboració de llistes de signatures i d’enquestes d’avaluació.
Contacte amb docents i tramitació de tota la documentació dels docents per
al seu pagament.
Avaluació de la formació i trasllat de les dades a l’Àrea de Recursos
Humans, per si es detecten problemes que es poden solucionar abans de
finalitzar el curs.
Fer el tancament i avaluació global del Diploma de Postgrau en Innovació a
la Indústria Alimentària i traslladar-ne els resultats a la l’Ajuntament.
Adoptar les mesures de difusió per donar l’adequada publicitat al
finançament públic de l’activitat objecte d’aquest conveni.

Tercera . Compromisos de l’Ajuntament de Riudellots
Atorgar una aportació 6.150 € a la FUdGIF pel Diploma de Postgrau en Innovació a
la Indústria Alimentària. Aquest import correspon a la partida 10.1 del pressupost
annex aplicació pressupostària Gestió de la Fundació Privada UDG (anàlisis, creació
contingut i posada en marxa del projecte). Aquesta aportació disminuirà en funció
dels alumnes matriculats a raó de 1.640,00 euros per cada inscrit addicional al
nombre mínim (15) d’alumnes.
La FUdGIF emetrà una factura per l’import de l’aportació resultant d’aplicar els
càlculs del paràgraf anterior en el moment del tancament de la matricula.
En el cas de que el curs s’hagués d’anul·lar per no haver arribat al nombre mínim
d’alumnes (quantificat en 15), l’Ajuntament de Riudellots haurà d’assumir les
despeses generades, per un import màxim de 850€, pels següents conceptes:
correcció, newsletter, microsite, google adwords, despeses de matriculació,
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missatgeria i despeses bancaries, sempre i quan aquestes es produeixin.
L’Ajuntament de Riudellots podrà demanar a la FUdGIF que li justifiqui aquestes
despeses.
Per a la difusió de l’activitat l’Ajuntament de Riudellots encarrega un vídeo
promocional amb un cost de 2.200 € (iva inclòs) a una empresa aliena a la FUdGIF,
el cost d’aquesta depesa l’assumirà al 100% l’Ajuntament de Riudellots, encara que
el curs s’anul.li per falta de matriculats. El cost d’aquesta feina d’audiovisuals està
inclòs en el pressupost de l’activitat.
Quarta. Preu de matrícula i condicions econòmiques

Elia Masso i Tamayo
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La viabilitat del curs quedarà garantida si s’arriba al mínim d’alumnes matriculats
(15 alumnes), aquests hauran d’abonar una matrícula de 2.050,00 €.

La FUdGIF percebrà el 20% dels ingressos per matrícules, en concepte de despeses
de gestió. Un cop acabada l’activitat i presentada la liquidació econòmica, l’import
resultant d’aquesta es procedirà de la següent manera:
-

-

En el cas de que aquesta liquidació sigui positiva, es destinarà a la propera
edició de l’activitat o qualsevol altre activitat que proposi l’Ajuntament de
Riudellots conjuntament amb la FUdGIF.
La FUdGIF es compromet a presentar el curs a la UdG (per la seva
aprovació), en les mateixes condicions contingudes en aquest conveni i
sempre que el curs anterior s’arribi al mínim d’alumnes. Aquest compromís
s’estableix per al menys quatre edicions del postgrau, utilitzant les
instal·lacions del Food-Lab de Riudellots de la Selva. Es podran revisar els
preus de cada apartat del pressupost per actualitzar-los cada curs acadèmic.

Cinquena. Seguiment i control de les actuacions
Les parts signatàries d’aquest conveni duran a terme les accions de seguiment i
control que considerin necessàries per tal de garantir l’execució correcta de les
actuacions que en són objecte. Es constituirà una comissió de seguiment que durà
a terme funcions d’interpretació i seguiment del conveni. Aquesta comissió estarà
integrada per dos representants de cadascuna de les dues entitats.
Sisena. Protecció de dades
Les parts s’obliguen, en l’execució d'aquest conveni, a complir amb la normativa de
protecció de dades de caràcter personal, així com a implementar les mesures
tècniques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la seguretat de les
dades d’acord amb el nivell de seguretat aplicable al fitxer automatitzat en el qual
es continguin les dades personals objecte de tractament.
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Tota la informació rebuda o emesa per les parts, en relació amb les dades que
derivin de l’execució del conveni, tindrà caràcter confidencial i no podrà ser
comunicada a tercers sense el previ consentiment de l’altra part.
Setena. Vigència
Aquest conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins a la
presentació de la liquidació econòmica per part de la FUdGIF de l’activitat a que fa
referencia aquest conveni.
Vuitena. Interpretació del conveni
Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa els dubtes en la
interpretació d'aquest conveni, o sobre qüestions referides a la seva aplicació,
prenent com a referència la normativa interna de la FUdGIF.
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En cas de dubte o discrepància que pugui sorgir en l’aplicació del present conveni,
ambdues parts acorden acudir a la comissió de seguiment, en vista a la solució
amistosa del conflicte, amb caràcter previ a la submissió a la jurisdicció contenciosa
administrativa, si persistís el desacord.

Elia Masso i Tamayo

Novena. Qüestions litigioses
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I en prova de conformitat, els parts signen el present conveni per triplicat original
en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per la Fundació Universitat de Girona:
Innovació i Formació,

Per l’Ajuntament de Riudellots

Maria del Pilar Marquès Gou

Montserrat Roura i Massaneda

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:00 hores.

Compleixi’s

Elia Masso i Tamayo
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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