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 29 de maig 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 15 DE MAIG DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JAUME SERRA GRABULOSA
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F L C F
5. LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
6. ADHESIÓ AL CONSORCI LOCALRET PER LA COMPRA AGREGADA DELS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
7. REVISIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA DE LA LLAR D'INFANTS I REDACCIÓ DEL
PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL. ADJUDICACIÓ.
8. CONTRACTES DE LES ACTUACIONS PER A L'APLEC DE LA FONT DEL MAS
VILÀ I LA FESTA MAJOR DE 2018
9. AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR DEL FOODLAB PER A
UNA PROVA PILOT AMB PRODUCTORS D'AVELLANA DE BRUNYOLA.
10. ACORD DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS AMB L'EMPRESA EUROFIRMS. APROVACIÓ
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11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS. DESPESES DE LA CAVALCADA DE REIS.
12. DONATIU A L'INSTITUT DE RECERCA DE NEUROLOGIA PEDIÀTRICA DE LA
VALL D'HEBRON PER L'ACTE SOLIDARI "CAP NEN SENSE DIAGNÒSTIC" QUE
ORGANITZA ROTARY CLUB GIRONA
13. URGENTS
13.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
13.2 IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE D'INSERCIÓ SOCIO LABORAL PER
PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL. AJUDICACIÓ.
13.3 TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL PER A NENS I NENES DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
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14. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 15 DE MAIG DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/530 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 15 de maig de 2018 (RESJGL2018/10).
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 15 de maig de 2018(RESJGL2018/10).

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 PRP2018/513 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/2018/10 que s'adjunta al present
com annex, d'import SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS I
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (65.234,49€).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J S G
Vista la proposta d’acord número PRP2018/505 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/217, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 217 - 01 11 004 57 /2018



Sol·licitant: J S G



Obres que s’autoritzen: CANVIAR FINESTRES



Emplaçament: VEINAT DEL REGÀS, BÚSTIA 236



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 16/04/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO):.................................................................... 153,22.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -
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3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

Elia Masso i Tamayo
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4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 16/05/2018)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F L C F
Vista la proposta d’acord número PRP2018/507 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/382, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 382 - 01 11 004 116 /2017



Sol·licitant: J F L C F
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Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT



Emplaçament: C/ Mestral, 7 (Urbanització Sector Ponent Residencial)



Referència cadastral: 2989218DG8328N



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 14/06/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO):.................................................................. 6463,36.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Prèviament a l’inici de les bres caldrà tornar a portar còpia del plànol
MODIF.A40 ja que surt tallat el text de les característiques dels equips dels
tractaments, bombes i filtres.

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals, fa que
prèviament a la realització de les connexions a cada una de les xarxes, s’hagi
de donar avís als serveis tècnics municipals perquè donin el vist i plau de les
connexions.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de
data 29 de setembre de 2017, amb condicionants, per estar la zona
afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona.
(S’adjunta a la present resolució)
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
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legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 2048,31.-€
(dipòsit previ efectuat en data 16/05/2018)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

5. LICITACIÓ PÚBLICA PER A LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/512 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist la Junta de Govern Local del passat dia 3 de maig per la que va resoldre iniciar
l’expedient per a la Gestió de l'escola de Música de Riudellots de la Selva.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades
obres així com de l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta gestió de l’escola de música.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactats a l’efecte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia-Presidència de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Convocar licitació pública per a la contractació de la gestió de
l’escola de música de Riudellots de la Selva es seguirà per procediment obert,
determinant-se l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a diversos criteris
de valoració.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir la contractació i que s’adjunten com a
document Annex a la present proposta.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el en el perfil del contractant de
l’Ajuntament.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més oportú.

Elia Masso i Tamayo
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Riudellots de la Selva, 8 de maig de 2018
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa-Presidenta
01 04 008 10 /2018

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE
GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
Quarta. Termini de durada del contracte
Cinquena. Règim jurídic del contracte
Sisena. Admissió de variants
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Vuitena. Ús de mitjans electrònics
Novena. Aptitud per contractar
Desena. Solvència de les empreses licitadores
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Comitè d’experts
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Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Renúncia i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
Vintena. Retorn de la documentació
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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Vint-i-unena. Condicions especials d’execució
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
Vint-i-tresena. Programa de treball
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
Vint-i-vuitena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-novena. Abonaments a l’empresa contractista
Trentena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Trenta-unena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Trenta-dosena. Prerrogatives de l’Administració
Trenta-tresena. Modificació del contracte
Trenta-quatrena. Suspensió del contracte
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-cinquena. Cessió del contracte
Trenta-sisena. Subcontractació
Trenta-setena. Revisió de preus
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-vuitena. Recepció i liquidació
Trenta-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
Quarantena. Resolució del contracte
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
Quaranta-unena. Règim de recursos
Quaranta-dosena. Mesures provisionals
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent

Elia Masso i Tamayo
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ANNEXOS
I.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la realització dels serveis que es descriuen en
l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 Els lots en què, en el seu cas, es divideix el contracte s’identifiquen en
l’apartat A del quadre de característiques.
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1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari
Comú de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de
característiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del
contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte objecte de la
present convocatòria, són les que consten a l’expedient i les que es desprenguin de
les instruccions, que en la interpretació del mateix, realitzi l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva .

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del
quadre de característiques.
3.2 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.2 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitació del contracte.
3.3 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA, en endavant) que s’haurà de fer
constar, si s’escau, com a partida independent.
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3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). En el preu es consideraran
inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació,
així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de
crèdit per al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa
aquest crèdit és la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de
característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte
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4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D
del quadre de característiques.
4.2 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del
quadre de característiques i sempre i quan les seves característiques romanguin
inalterables durant el període de durada de la pròrroga (sense perjudici de les
possibles modificacions d’acord amb els articles 203 i 207 LCSP).
La pròrroga, en el seu cas, s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria
per a la contractista sempre que el seu preavís es produeixi abans del dia 30 de
juny de cada any de vigència del contracte.
En cap cas es podrà produir la pròrroga per acord tàcit de les parts.

Cinquena. Règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014.
b) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que
es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
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Europeo i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.(en endavant, LCSP)
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò que no
s’oposi, ni estigui derogat per les disposicions esmentades anteriorment.
d) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector
públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya, i la seva normativa de desplegament; Decret
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració
de la Generalitat.
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el
seu defecte, les normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes,
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix a
l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.

Sisena. Admissió de variants

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de
característiques, respecte dels aspectes i en les condicions que expressament
s’estableixin.
Les variants, en el seu cas, han d’estar vinculades a l/’objecte del contracte, fer
referència a elements prèviament establerts i presentar-se en la forma prevista en
l’apartat E del quadre de característiques.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

El present expedient es tramitarà de forma ordinària, a través de procediment
obert simplificat d’adjudicació, tal com s’estableix en l’apartat F del quadre de
característiques.

Vuitena. Ús de mitjans electrònics
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8.1 D’acord amb les previsions establertes a la Disposició Addicional 16ª de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; per la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització de mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans
electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tràmits,
actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i
contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat.
8.2.- Aplicació de la disposició adicional quinzena apartat tercer que estableix que
els òrgans de contractació no estaràn obligats a exigir l’utilització de mitjans
electrònics en els procediments de presentació d’ofertes atès que a data d’avui
l’Ajuntament no compta dels mitjans electrònics necessaris.
Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el
contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

-

-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que
preveuen els articles 66 i següents LCSP.
No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni
incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de
contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a
no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social
o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en procediments
de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren la seva
fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que
hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o
s'han compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany
causat per la infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de
manera exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i
que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes,
apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.
Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes
establerts en la clàusula desena d’aquest plec; i
Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per
dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
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Així mateix, cal que les prestacions objecte d’aquest contracte estiguin compreses
dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons
resulti dels seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i s’acrediti
degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar
s’han de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al
moment de l’adjudicació i de formalització del contracte.
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9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil,
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en
què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu
Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local
dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han
d’aportar l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP. A més,
aquestes empreses han de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació de
persona apoderada o representant per a les seves operacions, i estar inscrites en el
Registre Mercantil.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
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9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar
en licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat
punt de trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la
Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la
licitació sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la
competència.
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Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores

10.1 Per participar en la licitació, les empreses han d’acreditar que compleixen els
requisits mínims de solvència.
**Per a la acreditació de la classificació empresarial i la solvència econòmica i
financera i la solvència tècnica es reconeixen plens efectes jurídics a les dades que
consten en el certificat d’inscripció al Registre electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3 de la Llei 2/2014 del Parlament de
Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
les Administracions Públiques, en els termes establerts en la LCSP.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que aquestes
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple,
mitjançant la presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades. No
obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats
d'altres entitats si aquestes executen les obres per a les quals són necessàries les
capacitats esmentades. Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual
té intenció de recórrer una empresa licitadora està incursa en prohibició de
contractar, li exigirà que la substitueixi. En les mateixes condicions, les UTE poden
recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres entitats.
10.3 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin
la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin
els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en
relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
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10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència en els termes indicats en l’apartat G.2 del quadre de
característiques. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal,
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.

II.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
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11.1 En tant que el present contracte no està dividit en lots, segons consta
justificat amb el corresponent Informe que consta a l’expedient, els licitadors opten
a l’adjudicació del contracte en la seva integritat.
11.2 Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions en UN
SOBRE , tancat identificat i signat per qui licita o per la persona que representa a
l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament. Així mateix,
els sobres han de precisar la licitació a què concorren. Cada sobre ha d’incloure un
índex amb el seu contingut.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.3 Els sobres s’han de presentar en el lloc que s’assenyali en l’anunci de licitació
dins del termini de QUINZE (15) dies naturals, des del dia següent a la
publicació al perfil del contractant de dit anunci de licitació.
Les propostes per a participar en la licitació, s’han de lliurar al Registre de
documents de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, situat a la Plaça Ajuntament,
núm. 1, de dilluns a divendres de 8h a 14h i els dijous també de 16h a 18h.
Si la documentació es tramet per correu postal, el licitador haurà d’anunciar-ho a
l’òrgan de contractació i remetre-li per fax (972.477.375) o telegrama, el
justificant de la data i hora d’entrada a l’oficina de correus. L’oferta no serà admesa
si el justificant de proposició sobrepassa les 14:00 hores del dia de finalització del
termini de presentació de proposicions. Sense complir els esmentats requisits, no
serà admesa la proposició en cas de rebre’s amb posterioritat a la data i hora de
finalització del termini de presentació de proposicions fixat en l’anunci de licitació.
Un cop fet l’avís de la tramesa per correu, si transcorren deu dies naturals des del
finiment del termini de presentació de les proposicions i no s’ha rebut la proposició,
aquesta no s’admetrà en cap cas.
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A l’efecte del còmput dels dies a què fa referència el paràgraf primer de la present
clàusula, si el darrer dia del termini coincideix que és un dissabte o un dia festiu,
aquests es consideraran dies inhàbils, de manera que el termini finirà el primer dia
hàbil posterior a aquests.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.5 La presentació de la oferta exigirà la declaració responsable (d’acord amb
el model que s’adjunta com Annex 1) del qui la signa respecte als següents
aspectes:
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-

Ostentar la representació de la societat que, en el seu cas, presenta la proposta.
Comptar amb la adequada solvència econòmic-financera i tècnica i , en el seu
cas, amb la classificació corresponent d’acord amb el contingut dels presents
plecs.
Comptar amb les autoritzacions o permisos necessaris per a exercir l’activitat.
No estar incursa la licitadora en cap prohibició de contractar.(*en especial, cal
tenir en compta les prohibicions de contractar previstes en l’art.71.1 d) LCSP).
Pronunciament sobre l’existència del compromís referit a l’article 75.2 LCSP, en
el seu cas.
Addicionalment, en cas que l’empresa fos estrangera, caldrà que la declaració
responsable inclogui el sotmetiment exprés al fur espanyol.
En cas d’oferta presentada per UTE, caldrà que la declaració responsable
inclogui el compromís de constituir-se en tal unió temporal en cas de resultar
adjudicataris.

11.6 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per
sol·licitar informació addicional sobre els plecs i la documentació complementaria, la
qual s’haurà de facilitar, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la
recepció d’ofertes. La sol·licitud d’informació addicional caldrà que es presenti a
l’òrgan de contractació, com a mínim, dotze (12) dies abans de la data límit per
dita recepció d’ofertes.
11.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així
com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i
cadascun dels requisits per contractar.
11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar
en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la
inadmissió de totes les propostes per ella subscrites.
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11.9 Contingut dels sobres:

SOBRE (DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA CRITERIS AUTOMÀTICS )
En el Sobre 1 caldrà indicar: “Documentació administrativa + criteris automàtics,
mitjançant procediment obert simplificat, del servei de gestió de l’escola de música de
Riudellots de la selva “
El sobre contindrà:

Elia Masso i Tamayo
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1) Índex dels documents que s’aporten.
2) Document Nacional d’Identitat, si es tracta d’una persona física, o
l’escriptura de constitució o de modificació de la societat, en cas
d’ésser una persona jurídica, degudament inscrita al Registre
Mercantil.
3) Poder, degudament verificat, en cas d’actuar en representació d’una persona
jurídica, degudament inscrita en el Registre Mercantil en cas que aquest
requisit sigui exigible per la legislació vigent.
4) Declaració responsable, acreditativa del compliment dels requisits previs,
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquest plec i d’acord
amb el contingut especificat en la clàusula 11.5.

5) Documents que justifiquin els criteris automàtics.
En el sobre 1 també s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses
licitadores especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades són, al
seu parer, confidencials. Els documents i les dades presentades es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o
comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones
pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector, o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i
justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades
respecte de determinats documents i dades presentades per les empreses
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licitadores, correspon a l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud
d’accés o vista de determinada documentació, si la qualificació de confidencial és
adequada i, en conseqüència, decidir sobre l’accés o la vista de dita documentació,
prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades.
Dotzena. Mesa de contractació
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12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en
l’apartat T del quadre de característiques.
D’acord amb l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, referent a
les competències en matèria de contractació en les Entitats Locals, la Mesa de
contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la
mateixa, i en formaran part, com a vocals, el Secretari o, si s’escau, el titular de
l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor o, si
s’escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció de control econòmicpressupostari, així com aquells altres que es designin per part de l’òrgan de
contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la
Corporació, o membres electes de la mateixa sense, sense que el seu nombre, en
total sigui inferior a tres (3).
Els membre electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no
podran suposar més d’un terç (1/3) del total dels seus membres.
Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
En cap cas podrà formar part de la Mesa de contractació ni emetre informes de
valoració de les ofertes (si s’escau), el personal eventual. El personal funcionari
interí únicament podrà formar part de la Mesa quan no existeixin funcionaris de
carrera suficientment qualificats i així s’acrediti a l’expedient.
Es podran constituir Meses de Contractació permanents.
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o
experts independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades
amb l’objecte del contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan
de contractació i haurà de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència
a la identitat dels tècnics o experts assistents, la seva formació i la seva experiència
professional.
La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es
considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el Secretari, un
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funcionari d’entre els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament
jurídic de l’òrgan de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions
relatives al seu control econòmic-pressupostari.
12.2 La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada,
exercirà les següents funcions:
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a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits
previs, acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit
compliment, previ tràmit d’esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment
baixa, prèvia tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que
hagi presentat la millor oferta d’acord amb els plecs.

Tretzena. Comitè d’experts

No procedeix, en els presents Plecs, la designació d’un Comitè d’experts.

Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa

14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament
més avantatjosa s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat
H del quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
a) L’obertura dels sobres, per part de la Mesa de contractació, que contenen les
proposicions es farà per l’ordre que procedeixi de conformitat amb allò establert a
l’article 145 en funció del mètode aplicable per a valorar els criteris d’adjudicació
establerts als plecs.
En qualsevol cas, serà públic l’acte d’obertura de sobres que continguin la part de la
oferta valorable a través de criteris quantificable mitjançant l’aplicació de fórmules
establertes en els presents plecs.
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Per altra part, en aquest acte la Mesa procedirà a:
1er.- Prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin els
requeriments dels plecs, procedirà a avaluar i classificar les ofertes.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

11/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 11/06/2018 Alcaldessa

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa,
les que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els
models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en
l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
en el termini màxim que aquesta atorgui, que no pot ser superior a tres (3) dies
naturals.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de
contractació farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de
contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats
o requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del
termini de cinc (5) dies naturals sense que puguin presentar-se després de
declarades admeses les ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts en els presents plecs.
2on.- Realitzar la proposta d’adjudicació en favor del candidat que hagi obtingut
millor puntuació.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes
quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les
especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
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3r.- Requerir a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació mitjançant
comunicació electrònica per tal que constitueixi la garantia definitiva, així com
per que aporti, si s’escau, el compromís referit a l’article 75.2 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 previngut a l’article 76.2 LCSP., Així com la documentació acreditativa de la
solvència econòmica financera tècnica i professional. El termini màxim per a
justificar aquests aspectes serà de set (7) dies hàbils a comptar des de la data
d’enviament de la comunicació.
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En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut millor puntuació es presumeixi
que és anormalment baixa per concórrer els supòsits previstos a l’article 149
LCSP, la Mesa de contractació, després de realitzar les actuacions previstes als
punts 1er i 2on anteriors, seguirà el procediment previst a l’esmentat article si bé el
termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els cinc
(5) dies hàbils des de la data d’enviament de la corresponent comunicació.
14.3 Adjudicació i formalització del contracte
Un cop presentada la garantia definitiva i, si s’escau, prèvia fiscalització del
compromís de la despesa per la Intervenció en els termes previstos a la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària en un termini no superior a
cinc (5) dies, es procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat
com a adjudicatari, procedint-se, un cop adjudicat, a la seva formalització.
L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses
licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
indicant el termini en què s’ha de procedir a la formalització del contracte.
En cas, però que en el termini atorgat el licitador proposat com a adjudicatari no
presentés la garantia definitiva o la resta de documentació s’efectuarà proposta
d’adjudicació en favor del següent candidat en puntuació, atorgant-li el
corresponent termini per a constituir l’esmentada garantia definitiva.
En cas que el licitador sigui una empresa estrangera d’un Estat membre de la Unió
Europea o signatari del Espai Econòmic Europeu, l’acreditació de la seva capacitat,
solvència o absència de prohibicions es podrà realitzar mitjançant consulta en la
corresponent llista oficial d’operadors econòmics autoritzats d’un Estat membre, bé
mitjançant aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà
de presentar, en aquest darrer supòsit, dins del mateix termini concedit per a la
presentació de la garantia definitiva.
En tot allò no previst s’aplicaran, de forma supletòria, les normes generals previstes
per al procediment obert.
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14.4 Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses (empat en les
puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores), s’adjudicarà el
contracte a una de les empreses que hagin empatat en funció del compliment dels
següents criteris o condicions, correlativament:
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1r) L’adjudicatari seria aquell que en el moment de la presentació de la licitació
tinguin en la seva plantilla un número de treballadors amb discapacitats superior al
que determina la normativa, i en funció del percentatge. S’adjudicarà el contracte a
l’empresa que demostri tenir un major percentatge de treballadors contractats amb
discapacitat.
2n) En cas que amb l’anterior paràmetre del percentatge de discapacitats no fos
suficient i no discernís sobre l’empresa guanyadora, s’adjudicaria a l’empresa que
en el moment de presentar la licitació, complís amb les directrius i mesures que es
determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.
3r) En cas de persistir l’empat, s’adjudicarà el contracte d’acord amb l’aplicació dels
criteris supletoris previstos a l’article 147.2 LCSP.

14.5 Ofertes amb valors anormalment baixos
1. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha
de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en
l’apartat I del quadre de característiques.
2. Quan la Mesa de contractació hagués identificat una o vàries ofertes incurses en
presumpció d’anormalitat, requerirà al licitador o licitadors que les haguessin
presentat, donant-los termini suficient per tal que les justifiquin i desglossin
raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre
paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta, mitjançant la
presentació d’aquella informació i documents que resultin pertinents a aquests
efectes. En concret, la Mesa de contractació podrà demanar justificació a aquests
licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de
determinar el baix nivell de preu o costos de la mateixa, i, en particular, pel que fa
als següents valors:
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L’estalvi que permetin els serveis prestats.
Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de que disposi per prestar els serveis.
La innovació o originalitat de les solucions proposades per prestar els
serveis.
El respecte de obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò establert a l’article 201 LCSP.
O la possible obtenció d’un ajut d’Estat.
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3. En qualsevol cas, els òrgans de contractació refusaran les ofertes si comproven
que son anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o
no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incloent el incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents, en aplicació d’allò que disposa l’article 201 LCSP.
4. S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell
de preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es
fonamenti en hipòtesis o pràctiques inadequades des de punt de vista tècnic, jurídic
o econòmic.
5. En aquells casos que es comprovi que una oferta es anormalment baixa degut a
que el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només podrà rebutjar-se la
proposició per aquesta única causa si el licitador no pot acreditar que dita ajuda
s’ha concedit sense contravenir les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes
públiques.
6. La Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació
proporcionada per el licitador en termini i elevarà, de forma degudament motivada,
la corresponent proposta d’acceptació o de rebuig al òrgan de contractació.
7. Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada per el licitador i
els informes mencionats, estimés que la informació recavada no explica
satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats per el licitador i que,
per tant, la oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals, l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la millor
oferta, d’acord amb l’ordre en que han estat classificades d’acord amb l’article
150.1 LCSP.
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En general, es rebutjaran les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si estan
basades en hipòtesis o pràctiques inadequades des de una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica.
8. Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat
hagués resultat adjudicatària del contracte, l’òrgan de contractació establirà els
mecanismes adients per tal de realitzar un seguiment exhaustiu de la seva execució
amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte sense que es produeixi
cap disminució en la qualitat dels serveis contractats.

Quinzena. Garantia definitiva

Elia Masso i Tamayo
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15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del
quadre de característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció
a les condicions establertes a la LCSP i en la normativa de desenvolupant.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca
autoritzats per operar a Espanya, en la forma i condicions establertes
reglamentàriament.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada
per
operar
en
la
forma
i
condicions
establertes
reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de dipositar a la
tresoreria general de l’ens contractant.
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir
per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la
quantia requerida en l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
15.4 L’acreditació de la constitució de garantia definitiva podrà fer-se a través de
mitjans electrònics.
15.5 La garantia definitiva respondrà dels conceptes establerts a l’article 110 LCSP.
15.6 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen
la garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia
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necessària per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de
quedar constància documentada de l’esmentada reposició.
15.7 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total
experimenti variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia
necessària perquè es mantingui la deguda proporció entre la garantia i el
pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de quinze dies a
comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
15.8 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions
exigibles a l’empresa adjudicatària, d’acord amb les previsions dels presents Plecs,
aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze (15) dies des de l’execució.
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En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’ens contractant podrà optar per la resolució del contracte.

Setze. Renúncia i desistiment

16.1 La decisió per part de l’òrgan d’administració de no adjudicar o celebrar el
contracte, o el desistiment del procediment podran acordar-se abans de la seva
formalització.
16.2 En aquests casos, es compensarà els candidats aptes per licitar o als licitadors
per les despeses en què haguessin incorregut de conformitat amb els criteris de
valoració emprats per el càlcul de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a
través dels tràmits del procediment administratiu comú.
16.3 L’òrgan de contractació només podrà adoptar la decisió de no adjudicar o de
no celebrar el contracte per raons d’interès públic degudament justificades a
l’expedient. En aquest cas, no podrà promoure’s una nova licitació del seu objecte
en tant subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la decisió.
16.4 També podrà desistir del procediment, abans de l’adjudicació, quan s’apreciï
una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació, notificant també als licitadors aquest fet
i havent de justificar a l’expedient la causa que motiva el desistiment. El
desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un procediment de licitació.
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Disset. Formalització del contracte

17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, que s’ajustarà amb
exactitud a les condicions de la licitació i sense que es puguin incloure clàusules que
impliquin alteració dels termes de l’adjudicació. No obstant això, l’empresa o
empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública essent al seu càrrec les despeses corresponents.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

11/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 11/06/2018 Alcaldessa

17.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15)
dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació.
17.3 Quan, per causes imputables a l’adjudicatari no es formalitzés el contracte
dins del termini indicat en el punt anterior, se li exigirà l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que s’haurà de
fer efectiva, en primer lloc, contra la garantia definitiva constituïda, tal com ha
quedat expressat en les clàusules del present plec. En aquest cas, el contracte
s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què haguessin quedat classificades
les ofertes, prèvia presentació de la documentació preceptiva i amb aplicació dels
terminis establerts a l’apartat anterior.
Si les causes de no formalització fossin imputables a l’Administració, s’indemnitzarà
al contractista dels danys i perjudicis que se li pugui ocasionar.
17.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor,
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la
unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
17.5 Excepte els casos expressament previstos a la LCSP no es podrà procedir a
l’execució del contracte amb caràcter previ a la seva formalització.
17.6 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació.
17.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics i per la seva inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si
s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus,
l’import final i l’extinció del contracte. Les dades contractuals comunicades al
registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les limitacions que imposen
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les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.

Divuitena. Retorn de la documentació

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
dels recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació
que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
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Si les empreses licitadores no retiren dita documentació es procedirà a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb d’execució, d’obligat compliment per part
de l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M
del quadre de característiques.

Vintena. Execució i supervisió dels serveis

El contracte s’executarà amb estricta subjecció al que estableixin les seves
clàusules i els plecs i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació
doni a l’empresa o empreses contractistes l’òrgan de contractació.

Vint-i-unena. Programa de treball

L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar un programa de
treball, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació, quan així es determini
expressament en l’apartat S del quadre de característiques.
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Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

22.1 L’empresa o empreses contractistes estan obligades a complir el termini total
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de
treball.
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22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’article 192 i
següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions
definides en el contracte.
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut
de les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats
mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus
mediambiental, ètic o social, de conformitat amb allò establert en l’article 202 de la
LCSP) es podrà acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i
condicions establerts en l’article 192 i següents de la LCSP.
22.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports
d’aquestes no es faran efectius, en cap cas, mitjançant la deducció de les quantitats
que en concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, sinó que els imports corresponents a dites penalitats s’hauran de fer
efectius mitjançant pagament per part de l’empresa adjudicatària a l’ens
contractant. Igualment, també es podrà optar per deduir l’import de la penalització
de la garantia que hagi constituït l’empresa, procedint aquesta, en el seu cas, a
completar l’import de la garantia fins al percentatge total pel qual va ésser
constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
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Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la
correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment del contracte.

Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte
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Es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li
atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents
persones implicades en el contracte.
En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i
condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta
funció específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta
realització de la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del
disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i
també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o
bé per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran
mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions
descrites en l’article 97 del RGLCAP.
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Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant
l’execució del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
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Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista

26.1 L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que
acreditin la realització total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan
competent
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de
factura expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que
estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’han de signar amb
signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex
1 de l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el
procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de
factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector
públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (Acord
GOV/151/2014, d’11 de novembre).
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que la unitat tramitadora, l’òrgan
gestor i l’oficina comptable de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
són:
L01171899.
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El seguiment de l'estat de les factures es pot consultar a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva .
26.3 Sens perjudici d’allò establert als articles 210.4 i 243.1 LCSP, l’Administració
haurà d’aprovar els documents acreditatius de la conformitat dels béns entregats o
serveis prestats, dins dels trenta (30) dies següents a l’entrega efectiva dels béns o
prestació del servei.
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En qualsevol cal, si el contractista incomplís el termini de trenta (30) dies per a
presentar la factura davant el registre administratiu corresponent en els termes
establerts per la normativa vigent, el meritament d’interessos no s’iniciarà fina a
transcorreguts trenta (30) dies des de la data de la correcta presentació de dita
factura, sense que l’Administració hagi aprovat la conformitat, si s’escau, i efectuat
el corresponent abonament.
26.4 Si la demora en el pagament fos superior a quatre (4) mesos, el contractista
podrà procedir, si s’escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de
comunicar a l’Administració, amb un mes d’anticipació, aquesta circumstància, a
efectes del reconeixement dels drets que poguessin derivar-se de dita suspensió,
en els termes establerts legalment.
Si la demora de l’Administració en el pagament fos superior a sis (6) mesos, el
contractista tindrà dret a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis
que, com a conseqüència d’això se li originin.
26.5 L’empresa contractista només podrà transmetre els drets de cobrament en els
termes i condicions establerts a l’article 200 LCSP.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui
a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les
conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de
les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en
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el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa
d’una ordre de l’Administració.

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració
social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
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b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el
català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions
de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del
contracte.
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació en el seu
cas requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua
catalana.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució
del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es
podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte,
l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu
personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua
catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de
manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes
queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la
desenvolupen.
d) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses
següents:
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol
informació d’organismes oficials o particulars.
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del
contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en
la forma i condicions que aquestes assenyalin.
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e) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb
ocasió de l’execució de les obres objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té
caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per
cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
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f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar tota aquella informació que li sigui
requerida per part de l’ens contractant, així com a d’adequar la seva activitat
als principis ètics i a les regles de conducta establerts, en compliment de allò
preceptuat a la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
g) L’empresa o les empreses contractistes han d’acreditar que el personal que
adscriuen a l’execució del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció jurídica del menor, de
modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil.

Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en e la LCSP,
l’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre
els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic,
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 191 de la LCSP.

Trentena. Modificació del contracte

El contracte només es pot modificar, per raons d’interès públic, en els casos
expressament previstos en els articles 203 i següents de la LCSP i d’acord amb el
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procediment regulat en l’article 191 amb les particularitats previstes a l’article
207.2 LCSP.
El contracte només es podrà modificar, per altra banda, durant la seva vigència,
quan concorri algun dels següents supòsits:
a) Quan estigui expressament previst en el Plec de clàusules administratives
particulars, en els termes i condicions establertes a l’article 204 LCSP.
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b) Excepcionalment, quan sigui necessari realitzar una modificació no prevista al
PCAP sempre i quan es compleixin les condicions establertes a l’article 205 LCSP.
En el cas de modificació del contracte d’acord amb les previstes a l’article 205
LCSP, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació, seran obligatòries
per al contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord
amb allò previst a l’article 206 LCSP.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-unena. Cessió del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals
de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència
en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió
suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si
aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

Trenta-dosena. Subcontractació

32.1 L’empresa contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O
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del quadre de característiques i pel/s percentatge/s que expressament es
determina/en aquest mateix apartat.
32.2 La celebració dels subcontractes estarà sotmesa al compliment d’aquests
Plecs i dels requisits establerts a l’article 215.2 LCSP.
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Les empreses licitadores hauran d’indicar expressament en la seva oferta la part de
l’objecte que tenen intenció de subcontractar, senyalant el seu import, el nom o
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o
tècnica dels subcontractistes als que vulgui encomanar la seva realització.
32.3 En qualsevol cas, l’empresa contractista ha de comunicar per escrit després
de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan
de contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la
prestació que pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses
subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, i
acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb
l’art.71 LCSP. El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de
contractació qualsevol modificació que afecti a la informació facilitada durant
l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous
contractistes.
32.4 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de
requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006,
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a
la seva normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
32.5 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de la
subcontractada o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o
de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc, entre d’altres efectes
previstos a la LCSP, i en funció de la repercussió en l’execució del contracte:
a) a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import
del subcontracte.
b) a la resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits establerts
a la LCSP.
32.6 Els subcontractistes quedaran obligats només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte
front a l’Administració, amb estricta submissió al compliment d’allò establert al
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present Plec i als termes establerts en el contracte, inclòs el compliment de les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral referides a l’art.201 LCSP.
El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista
principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a
l’Administració contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa
contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels
subcontractes.
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32.7 En cap cas l’empresa o empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits previstos a l’article 71
LCSP.
32.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
32.9 El pagament a les empreses subcontractistes i a les
subministradores es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 LCSP.

empreses

Per altra banda, en aplicació de la Disposició Addicional 51ª de la LCSP, es preveu
en els presents plecs la possibilitat que l’òrgan de contractació realitzi pagaments
directes als subcontractistes. Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte
del contractista principal. En cap cas serà imputable a l’Administració el retard en el
pagament derivat de la falta de conformitat del contractista principal a la factura
presentada per el subcontractista.

Trenta-tresena. Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus en el present contracte, d’acord amb l’apartat P del
quadre de característiques.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
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Trenta-quatrena. Recepció i liquidació

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 210 i 311 de la LCSP. D’acord amb els esmentats preceptes, el contracte
s’entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord
amb els termes establerts al contracte i al present plec i a satisfacció de
l’Administració, la totalitat de la prestació.
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En qualsevol cas, la constatació del compliment exigirà un acte formal i positiu de
recepció per part de l’ens contractant, dins del mes següent a la realització de
l’objecte del contracte.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista
s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si
s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels
defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a
conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà
rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà
dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de
les clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne
referència expressa en els certificats de recepció.

Trenta-cinquena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva

El termini de garantia és el previst en l’apartat Q del quadre de
característiques i començarà a computar des de la data de recepció dels serveis.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
treballs efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord
de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix
l’article 111 de la LCSP.
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L’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva haurà d’adoptar-se per
part de l’ens contractant i notificar-se a l’interessat en el termini màxim de dos
mesos a comptar des de la finalització del termini de garantia.

Trenta-sisena. Resolució del contracte

36.1 El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a
l’article 211 i 313 LCSP.
36.2 A més, constitueixen causes específiques de resolució:
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a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals
c) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte
incloent les condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi
estat qualificat d'infracció greu i concorri dol, culpa o negligència de
l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc
a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
d) La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes
establerts legalment, que hagués exigit un nou procediment de contractació.
e) La no aportació de la certificació negativa del Registre central de delinqüents
sexuals vigent de cadascun dels treballadors que executen aquest derivada
d’una falta molt greu.
f) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució
establertes en aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual
essencial.
g) El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de
l’adjudicació del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
h) El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa
contractista per un incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions
establertes en els Tractats comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE,
declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
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i)

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret
respecte les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris,
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

j)

Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
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k) Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de
les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general,
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es
tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per
l’administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del
contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de
resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa
contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català
amb aplicació del sistema de penalitats previst a la LCSP.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que
disposa la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.

Trenta-setena. Infraccions i sancions

37.1 Cas que per incompliment dels plecs i/o de les clàusules del contracte, l’òrgan
contractant opti per la no resolució del contracte, s’imposarà al contractista el
règim de sancions previst als presents plecs.
37.2 Infraccions: Les infraccions que cometi el contractista durant l’execució del
servei seran classificades com : molt greus, greus i lleus.
a) Seran infraccions lleus:
-

-

La negativa de cooperar amb la corporació municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d’inspecció de les prestacions realitzades per la
contractista adjudicatària.
L’incompliment de l’horari .
En general qualsevol altre incompliment de les prestacions contractuals que
no estiguin tipificades com a greus o molt greus i que comportin un perjudici
lleu al servei objecte de prestació.

b) Seran infraccions greus:
Es qualifiquen com a greus els incompliments, compliments defectuosos o demores
en l’execució de les prestacions objecte del contracte que no estiguin tipificades
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com a greus o molt greus, que comportin una infracció de les condicions
contractuals, comportant una deficient execució de les prestacions contractuals.
Per tant, tenen la consideració de infraccions greus:
-

-
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-

El tractament
incorrecte als usuaris del servei o el personal de
l’Ajuntament relacionat amb l’execució del contracte.
La negativa a reiterada de cooperar amb la corporació municipal quan
aquesta dugui a terme actuacions d’inspecció de les prestacions
realitzades per la contractista adjudicatària.
La desobediència a les instruccions dictades pel responsable del contracte
municipal per garantir la correcta execució del servei.
Retards sistemàtics en la prestació del servei.
Irregularitats inadmissibles en la prestació del servei.
Reiteració en la realització de faltes lleus.
Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infracció de les condicions contractuals generant un
perjudici tant als interessos municipals com als destinataris del servei
sense que posi en perill la prestació del servei.

c) Seran infraccions molt greus :
-Es qualifica com a molt greu l’incompliment de les prestacions establertes en el
plec de clàusules administratives particulars, de prescripcions tècniques o en
l’oferta presentada per l’adjudicatari que posi en perill la prestació del servei
generant una lesió dels interessos municipals.
- L’incompliment de les obligacions qualificades com a essencials del contracte.
En tot cas tindran la consideració de molt greus:

-

L’incompliment reiterat de faltes greus.

37.3 Sancions:
La imposició de sancions requerirà l’obertura de l’oportú expedient o sumari,
actuant com instructor el regidor de règim intern i via pública.
En aquest expedient, es recolliran les al·legacions de l’empresa contractista així
com la informació i les proves necessàries per la justificació dels fets, observant-se
les garanties jurídiques i administratives prescrites pel Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en aquells punts que resultin
aplicables.

Elia Masso i Tamayo
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La resolució de l’expedient és competència de la Junta de Govern Local.
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L’import de les sancions amb que sigui castigat el contractista en el decurs del mes
serà descomptat de la quantitat corresponent a la factura d’aquell mes.
Les sancions que podrà imposar l’Ajuntament al contractista seran les següents:
- Infraccions
d’acordar
- Infraccions
- Infraccions

molt greus, multes de 1.000 a 2.000 euros i la possibilitat
la resolució del contracte.
greus, multes de 500 a 1.000 euros
lleus, multes de 50 a 500 euros.

Elia Masso i Tamayo
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VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA

Trenta-vuitena. Règim de recursos

38.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els
efectes, compliment i extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs
administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei
26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
38.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
de l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del
procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Trenta-novena. Règim d’invalidesa

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 i següents de la LCSP.
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Quarantena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de
les qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació,
els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

Annex 1

Elia Masso i Tamayo
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La declaració s’haurà d’ajustar al següent model:

El senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom
propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ...
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat),
segons escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ...
i número de protocol ..., amb domicili a ................................., entitat que SI/NO
reuneix les condicions de PYME, DECLARA sota la seva responsabilitat, com a
empresa licitadora del contracte de ...................................., publicat en el Perfil
del Contractant en data ........:
-

Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats,
corresponent a l’import de………… euros/hora lectiva i l’import de…………… € en
concepte d’iva .
L’ Aportació de.............................................instruments. (indica en el seu
cas el número d’instruments).
L’Organització de taller de música al municipi per alguna jornada especial
interès cultural o social al municipi de Riudellots de la Selva .................
(indicar si o no).
Tot el personal docent té una experiència acreditada donant classes de música
entre 5 i 10 anys

...................... (indicar si o no)

Tot el personal docent té una experiència acreditada donant classes de música
de 2 anys ...................................(indicar si o no)
Tot plegat, de conformitat amb allò establert al PCAP i al PPT que serveixen de
base a la convocatòria, el contingut dels quals declara conèixer i accepta
plenament.
-

Que el sotasignant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta i
que aquesta està facultada per contractar amb l’Administració, ja que té la
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capacitat d’obrar i compta amb la solvència econòmica, financera i tècnica
requerides, o, en el seu cas, amb la classificació corresponent; que compta amb
les autoritzacions necessàries per a l’exercici de la seva activitat i compleix tots
els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva
obertura, instal·lació i funcionament legal.
-

Que no està incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar
establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic., ni incursa en algun motiu d’exclusió d’acord amb la
normativa en matèria de contractació pública o, si s’hi troba, que ha adoptat les
mesures per demostrar la seva fiabilitat.

-

Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries,
laborals i amb la Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els
articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre
i que l’empresa a la que representa autoritza l’Administració contractant per que
accedeixi a la informació que acredita que es troba al corrent del compliment de
dites obligacions tributàries.

-

(- si s’escau -) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin
sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi.

-

(- si s’escau -) Que s’integra la solvència pels següents mitjans externs:
.........................

-

(- si s’escau -) Que es compromet a l’adscripció a l’execució del contracte de
mitjans personals i/o materials indicats en el PCAP.

-

Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores
formada per (-marcar el que s’escaigui-):
o
o

Menys de 50 treballadors/res
50 o més treballadors/res (-en aquest cas, marqui la casella corresponent-):
o

o

Compleix amb l’obligació que almenys el 2% dels treballadors/res
siguin persones amb discapacitat (Reial decret 1/2013, de 29 de
novembre)
Compleix amb les mesures alternatives previstes al Reial decret
364/2005, de 8 d’abril, per el qual es regula el compliment alternatiu
amb caràcter excepcional
de la quota de reserva a favor de
treballadors amb discapacitat.
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-

Que l’empresa a la que representa té una plantilla de persones treballadores
formada per (-marcar el que s’escaigui-):
o

Més de 250 treballadors/res i compleix amb allò establert a l’article 45 de la
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes relatiu a l’elaboració i implantació d’un pla d’igualtat.

o

250 o menys treballadors/res i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable,
compleix amb allò establert a l’apartat 3 de l’art. 45 de la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes relatiu a
l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.

o

En aplicació de l’apartat 5 de l’art. 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i home, l’empresa no està obligada a l’elaboració i implantació del pla
d’igualtat.

- Que l’adreça de correu electrònic habilitada a efectes de notificacions, d’acord
amb el contingut de la Disposició Addicional 15ª de la LCSP, és la que a continuació
s’indica:
.......................................
(Data i signatura del licitador

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A.1.Descripció: L’objecte del contracte és el servei de gestió de l’Escola de música
municipal de Riudellots de la Selva , a partir d’una oferta educativa per a infants,
joves i adults que faciliti la pràctica i formació de la música amateur de qualitat al
municipi.
A.2. Carta de serveis
La prestació del servei inclou la realització dels següents cursos o programes:


Petits Músics: 3 i 4 anys ¾ hora setmanal de llenguatge musical.



Sensibilització: 4 a 6 anys 1 hora setmanal de llenguatge musical.
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Iniciació: 6 a 7 anys 1 hora de llenguatge municipal ½ de Cant Coral i ½
d’instrument.



Preparatori 1: 7 a 8 anys . 1 hora i ½ de llenguatge musical ½ hora de
conjunt instrumental i ½ hora d’instrument.



Preparatori 2: 8 a 9 anys . 1 hora i ½ de llenguatge musical ½ hora de
conjunt instrumental i 3/4 hora d’instrument.



PRIMER : 9 a 10 anys 1 hora i ½ de llenguatge musical 3/4 hora de conjunt
instrumental i 3/4 hora d’instrument.



SEGON: 10 a 11 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical ¾ hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.



TERCER: 11 a 12 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical ¾ hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.



QUART: 12 a 13 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical ¾ hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.

OFERIR LES SEGÜENTS CLASES INSTRUMENTALS:


Piano



Guitarra clàssica i elèctrica



Baix



Bateria i percussió.



Cant Modern i veu



Clarinet



Flauta travessera i flauta de bec



Saxòfon



Teclat



Tenora



Tible



Flabiol



Trompeta



Trombó



Fiscorn



violí
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Viola



Violoncel



Contrabaix



Arpa



Gralla



Acordió diatònic

Elia Masso i Tamayo
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Les classes d’instrument també s’ofereixen amb caràcter individual o col·lectiu tan
per alumnes en edat escolar com per adults: amb grups 1, 2 ,3 o més alumnes,
pel cas de que exclusivament vulguin rebre aquestes classes.

A.3.Divisió en lots: No procedeix, d’acord amb el PCAP, per les característiques
del servei a prestar, que cal prestar de forma global i amb una direcció unificada.
A.4.Codificació del contracte: CPV: 80000000-4 (Serveis d’ensenyament i
formació)
B. DADES ECONÒMIQUES

B.1. Determinació del preu de licitació:


Estudi econòmic previ

La determinació del preu (- el qual ha de determinar el valor del import de la
contraprestació del servei a prestar per part de l’adjudicatària -), s’ha fet en funció
d’un estudi econòmic previ d’ingressos i despeses.
Per altra banda, cal tenir en compte que l’import de les quotes corresponents a
cada curs o programa són les aprovades per la Junta de Govern local. Que en tot
cas poden ser objecte de revisió.


Determinació del preu del servei de gestió de l’Escola de Música

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva a efectes de la prestació del servei ha
determinat, en funció de la previsió de despeses i ingressos i de l’estimació global
de cost de prestació del servei, un preu per hora lectiva, sobre el qual es calcula
el preu de licitació.
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El preu per hora lectiva (preu de licitació) s’estableix en TRENTA-UN EUROS
AMB SIS CÈNTIMS (31,06 €)
**Cal tenir en compte que aquest preu, tot i assenyalar-se com a d’hora “lectiva”
inclou la part corresponent al cost d’hores no lectives, hores de
coordinació, i de direcció, així com despeses de gestió.
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Per altra banda, en funció d’aquest preu / hora, s’estableix un mínim i un màxim
d’hores lectives a realitzar en còmput per cada curs acadèmic. El còmput d’hores es
determina, amb caràcter previ a l’inici del curs, en funció de diferents paràmetres
variables, com són el nombre de matriculacions, la ratio establerta per a cada grup
d’alumnes i la determinació dels diferents programes que, per a cada curs
conformaran l’oferta educativa de l’Escola de Música.
Les hores lectives determinades per al primer curs, corresponent al 2018/2019,
s’estableix en un mínim de 480 hores i un màxim de 500 hores.

Trimestralment es realitzarà una reunió d’avaluació i seguiment per part de la
Comissió de seguiment que es crearà a aquests efectes, que estarà integrada per
l’Alcaldessa, la regidora d’educació de l’Ajuntament i un responsable designat per
l’empresa adjudicatària.
La Comissió de seguiment tindrà l’objectiu de comprovar el correcte compliment del
servei, el seguiment de la planificació respecte de les previsions inicials, tant pel
que fa al compliment del nombre d’hores lectives com dels continguts qualitatius
del programa educatiu, així com la detecció de desviacions que puguin determinar
la necessitat d’acordar per part de l’ens contractant, a proposta de qualsevol de les
parts, la modificació del nombre d’hores lectives establertes inicialment, o de
qualsevol altres aspecte que pugui resultar rellevant per a la bona consecució dels
objectius previstos en els Plecs.

B.2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de 46.590 € calculat d’acord amb el preu màxim
de licitació més l’import de les possibles pròrrogues, d’acord amb allò establert a
l’article 88 del TRLCSP.

Elia Masso i Tamayo
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El pressupost estimatiu màxim es determina d’acord amb allò establert a l’apartat
B.1 (“Dades econòmiques”) del present quadre.
L’import màxim de licitació, calculat sobre el preu/hora de 31 € sobre un màxim de
500 hores , s’estableix en 15.530 € sense IVA, per a la primera anualitat
(entenent com a tal la corresponent al curs acadèmic 2018/2019, és a dir, per al
període de setembre de 2018 fins juny del 2019).
Aquest import és un import màxim, que s’exhaurirà o no, segons el nombre
d’hores efectivament realitzades i justificades.
Resta per altra banda supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient.
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

C.1. Partida pressupostària: 920.22706
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El crèdit per als propers exercicis, resta condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost respectiu de cada exercici.

Elia Masso i Tamayo

C.2. Expedient d’abast plurianual: Sí
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D. DURACIÓ DEL CONTRACTE

D.1. Termini de durada: Equivalent a 1 curs lectiu (inici: 12 setembre de 2018, fins
a 21 de juny de 2019)
D.2. Possibilitat de Pròrroga: Sí: equivalent a 2 cursos lectius ( 12 setembre 2019
fins 18 juny 2021 ).
Les dates d’inici del contracte són aproximades atès que el primer dia del curs
haurà de coincidir amb el calendari escolar aprovat pel Departament
d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament haurà de manifestarà a l’empresa abans del dia 30 de juny del 2019
la voluntat de continuar el contracte per un curs lectiu més, corresponent al primer
any de la prorroga. En aquest cas la vigència del contracte seria del dia 15 de
setembre de 2019 fins el 19 de juny de 2020 (les dates són aproximades atès que
hauran de coincidir amb el calendari escolar)
L’Ajuntament haurà de manifestarà a l’empresa abans del dia 30 de juny del 2020
la voluntat de continuar el contracte per un curs lectiu més, corresponent al segon
any de la prorroga. En aquest cas la vigència del contracte seria del dia 15 de
setembre de 2020 fins el 18 de juny de 2021. ( les dates són aproximades atès que
hauran de coincidir amb el calendari escolar).
E. ADMISSIÓ DE VARIANTS
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E. Admissió de variants: No
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT

Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert
Aplicació de mesures de gestió eficient: No
G. CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Elia Masso i Tamayo
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a) Solvència econòmica financera:


Acreditació del volum anual de negocis, referit a l’any de major volum dels
tres últims conclosos, per import, com a mínim, de 46.500€. S’acreditarà
amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre
Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas
d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.



Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil general per import mínim
assegurat de 600.000 €, així com còpia de l’últim rebut o certificat emès per
l’entitat asseguradora, que en demostri la seva vigència o bé el compromís
de mantenir la mateixa durant tot el període de vigència del contracte.
La pòlissa d'assegurança haurà d'incloure els riscos que siguin conseqüència
de responsabilitat civil en la qual s'especifiqui la cobertura per danys i
perjudicis a tercers de conformitat amb la normativa aplicable. Hi estaran
cobertes especialment els riscos indemnitzables de possibles accidents
derivats de la prestació del servei, d'acord amb la normativa legal aplicable.



Aportació d’una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals per
import mínim assegurat de 300.000 €, així com còpia de l’últim rebut o
certificat emès per l’entitat asseguradora, que en demostri la seva vigència
o bé el compromís de mantenir la mateixa durant tot el període de vigència
del contracte.

b) Solvència tècnica o professional:
b.1 Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de les feines anàlogues
a les que constitueixen l’objecte del contracte mitjançant aportació de
certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent (en cas de
treballs realitzats per al sector públic) o certificats equivalents o declaració del
empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, als quals s’acompanyarà
dels documents que acreditin la realització de la prestació (amb detall de la
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prestació realitzada, grups atesos, edat dels alumnes i identificació de la persona de
referència o contacte).
Per tal de determinar que una feina o servei és d’igual o similar naturalesa al que
constitueix l’objecte del contracte s’estarà al CPV indicat a l’apartat A.3 dels
presents Plecs.
En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els
treballs realitzats en el curs dels darrers 3 (tres) anys i caldrà que identifiquin
el seu import, la data i el destinatari de les feines realitzades.
L’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels 3
indicats, haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del
contracte.

Elia Masso i Tamayo
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H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris i ponderació:
Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris, tant de
caràcter automàtic com criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb les
previsions del l’art. 145 de LCSP, que versaran sobre els aspectes econòmics i
tècnics relatius a l’objecte del contracte.
Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació
atribuïda a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició
econòmicament més avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots
ells de 50 punts:
Criteris automàtics (màxim 50 punts):


Oferta Econòmica:

...................................................................................... màxim 30 punts


Millores:

-

Aportació d’ instruments.............................................. 5 punts.
Organització de taller de música al municipi per alguna jornada especial interès
cultural o social al municipi de Riudellots de la Selva que determini l’equip de
govern .......................................................................... 5 punts.


Experiència del personal docent adscrit a l’execució del contracte.
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Si tot el personal docent té una experiència acreditada donant classes de música
entre 5 i 10 anys .....................................................................................10
punts.
Si tot el personal docent té una experiència acreditada com a mínim de 2
anys............................................................................................5 punts
Si l’empresa té docents amb 2 anys d’experiència i professionals amb 5 anys
d’experiència es valorarà amb 5 punts. Si tots els docents de l’empresa tenen una
experiència acredita de 5 o més anys es valorarà amb 10 punts.
Per l’acreditació de l’experiència del personal s’haurà de presentar informe de la
vida laboral acompanyat de certificats de l’empresa o administració de les tasques
realitzades.

Elia Masso i Tamayo
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Oferta econòmica
Es valorarà amb un màxim de 30 punts l’oferta més econòmica, d’acord amb
l’aplicació de la fórmula següent:
30 x (PHM (1) / PHO (2))
(1): Preu de l’oferta amb preu/hora més econòmic
(2): Preu/hora de l’oferta que es valora
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.
Millores


Es valorar, fina a un màxim de 5 punts la proposta de compromís
d’aportació d’instruments musicals per cada curs lectiu (instruments
necessaris per a la realització de les sessions de l’escola de música) amb un
màxim de 10 instruments i un mínim de 3 instruments. De conformitat amb
la taula que a continuació es descriu:

Aportació de 10 Instruments ..............5 punts
Aportació de 5 Instruments ...............2,5 punts
Aportació de 3 instruments
...........1,25 punts



Es valorarà amb un total de 5 punts, la proposta per a la realització d’un
taller de música a realitzar en el transcurs d’una jornada especial interès
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cultural o social al municipi de Riudellots de la Selva. La proposta inclourà la
planificació de l’activitat, organització i gestió, contingut dels programes i els
recursos humans i materials assignats.


Si tot el personal docent té una experiència acreditada donant classes de
música
entre
5
i
10
any
.....................................................................................10 punts.



Si tot el personal docent té una experiència acreditada com a mínim de 2
anys............................................................................................5
punts
Si l’empresa té docents amb 2 anys d’experiència i professionals amb 5 anys
d’experiència es valorarà amb 5 punts. Si tots els docents de l’empresa
tenen una experiència acredita de 5 o més anys es valorarà amb 10 punts.

Elia Masso i Tamayo
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Per l’acreditació de l’experiència del personal s’haurà de presentar informe
de la vida laboral acompanyat de certificats de l’empresa o administració de
les tasques realitzades.

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE BAIXES PRESUMPTAMENT
ANORMALS O DESPROPORCIONADES



Determinació de propostes en situació de baixa anormal

En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per
haver estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà
excloure-la del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article
149 LCSP.
Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos: Es considerarà
anormalment baixes aquelles ofertes que siguin inferiors en més del 10% a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades. En cas que es presenti un sol
licitador, es considerarà anormalment baixa l’oferta que estigui un 25% per sota del
pressupost de licitació.
En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal
d’aplicar el règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció
d’anormalitat, aquella que fos més baixa, i això amb independència que presentin
la seva oferta en solitari o conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i
amb les quals concorri en unió temporal.
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Procediment en cas de propostes en baixa anormal

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi
presentat, per termini suficient, perquè justifiqui i desglossin raonadament i
detalladament la valoració de l’oferta, precisant les condicions de la mateixa, en
particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol
altre paràmetre en base al qual s’hagi definit l’anormalitat. Lògicament, caldrà que
justifiqui especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a
què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa.
La justificació es portarà a terme mitjançant la presentació d’aquella informació i
documents que resultin pertinents als efectes indicats.
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En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.

J. ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES LICITADORES

J.1. Característiques formals de la documentació:
No s’exigeix
J.2. Altre documentació a presentar:
No

K. GARANTIA PROVISIONAL

No s’exigeix la constitució de garantia provisional (art.106 del LCSP) i art.159.4 b),
respecte del procediment obert simplificat.

L. GARANTIA DEFINITIVA

Elia Masso i Tamayo
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•

Import: 5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
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En aplicació de l’article 107.2 LCSP, que preveu una garantia complementària de
fins a un 5% del preu d’adjudicació per a casos especials, i, en particular “per als
casos en que la oferta de l’adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció
d’anormalitat”, es preveu que la garantia definitiva sigui del 10% de l’import
d’adjudicació (sense IVA) en cas que l’adjudicatària ho hagi resultat, després de
justificar la seva proposta, incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb el
contingut dels presents Plecs.
•

Forma de constitució: En alguna de les formes establertes al PCAP

Elia Masso i Tamayo
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M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment de
les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
període contractual.
L’adjudicatari haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectius que els
resulti d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu
incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa
d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal
que declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el
responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir
als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte
de l’esmentat compliment.
M.2 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del
contracte.

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA
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No
O. SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d’acord amb els criteris i límits definits art.215 LCSP

P. REVISIÓ DE PREUS
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El preu d’aquest contracte no estarà subjecte a revisió de preus de conformitat amb
el que disposa l’art. 103 i concordants de la LCSP i d’acord amb les previsions de la
Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Q.TERMINI DE GARANTIA

Es fixa el termini de garantia del contracte en 2 mesos donades les característiques
i la naturalesa de la present contractació.

R.IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT EN ANUNCIS
OFICIALS

No aplica en la present contractació.

S.PROGRAMA DE TREBALL

Sí

T.MEMÒRIA FINAL

Elia Masso i Tamayo
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No procedeix
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PLEC DE PREESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.

1.- OBJECTE
És objecte d’aquest plec la contractació del servei de la gestió i docència de l’Escola
de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA.
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2.- OBJECTIUS DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Elia Masso i Tamayo

Les prestacions objecte d’aquest contracte s’ajustaran a les determinacions
d’aquest plec, als reglaments i instruccions que pugui dictar l’Ajuntament en aquest
àmbit i a la normativa del Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les
escoles de música i dansa.
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2.1 Els objectius del servei són:

-

Obtenir la màxima rendibilitat educativa, cultural i social de les instal·lacions
i els serveis.
Racionalitzar les despeses de funcionament.
Aconseguir la rendibilitat econòmica de la gestió.
Aconseguir una adaptació continuada de l’oferta de serveis a la demanda.
Aconseguir que els usuaris/es tinguin una imatge de qualitat de les
instal·lacions i de la seva oferta de servei.

2.2 Els objectius del servei de l’escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA
segons el Decret 179/1993, de 27 de juliol són:

-

Fomentar des de la infància l'interès envers la música o la dansa i
atendre l'àmplia demanda social de cultura artística pràctica.
Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la
pràctica individual i de conjunt de la dansa o de la música.
Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup
d'activitats, a nivell d'aficionat de música.
Descobrir i animar els joves amb aptituds i preparar-los per cursar
estudis professionals en l'àmbit de la música.
Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació
i el ritme d'aprenentatge de l'alumne.
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-

Oferir un àmplia gama d’nsenyaments entorn de l’activitat de
musical, com ara la música clàssica, música antiga, música moderna,
autòctona, popular o com el cant.

4.- RÈGIM JURÍDIC BÀSIC DEL SERVEI
El règim jurídic bàsic del servei de l’escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA
està constituït pel Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles
de música, així com la normativa sectorial aplicable en matèria d’educació i, en
particular, en matèria d’escoles de música no reglades.
5.- RÈGIM D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI
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L’escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA oferirà la següent oferta
formativa:

Elia Masso i Tamayo

5.1.- Oferta educativa i cultural.
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Petits Músics: 3 i 4 anys ¾ hora setmanal de llenguatge musical.



Sensibilització: 4 a 6 anys 1 hora setmanal de llenguatge musical.



Iniciació: 6 a 7 anys 1 hora de llenguatge municipal ½ de Cant Coral i ½
d’instrument.



Preparatori 1: 7 a 8 anys . 1 hora i ½ de llenguatge musical ½ hora de
conjunt instrumental i ½ hora d’instrument.



Preparatori 2: 8 a 9 anys . 1 hora i ½ de llenguatge musical ½ hora de
conjunt instrumental i 3/4 hora d’instrument.



PRIMER : 9 a 10 anys 1 hora i ½ de llenguatge musical 3/4 hora de conjunt
instrumental i 3/4 hora d’instrument.



SEGON: 10 a 11 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical 3/4 hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.



TERCER: 11 a 12 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical ¾ hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.



QUART: 12 a 13 ANYS 1 hora i ½ de llenguatge musical ¾ hora de conjunt
instrumental i 1 hora d’instrument.

En les classes de piano i bateria no hi podrà haver més de dos alumnes i a la
resta d’instruments un màxim de tres alumnes.
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OFERIR LES SEGÜENTS CLASES INSTRUMENTALS:


Piano



Guitarra clàssica i elèctrica



Baix



Bateria i percussió.



Cant Modern i veu



Clarinet



Flauta travessera i flauta de bec



Saxòfon



Teclat



Tenora



Tible



Flabiol



Trompeta



Trombó



Fiscorn



violí



Viola



Violoncel



Contrabaix



Arpa



Gralla



Acordió diatònic

Les classes d’instrumental també s’ofereixen amb caràcter individual o col·lectiu tan
per alumnes en edat escolar com per adults: amb grups 1, 2 ,3 o més alumnes.
L’oferta de les activitats s’haurà de realitzar amb l’objectiu de dinamitzar l’entorn
del teixit cultural i social de RIUDELLOTS DE LA SELVA.
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5.2 Previsió d’hores lectives del servei
S’estableix un mínim i un màxim d’hores lectives a realitzar en còmput per cada
curs acadèmic. El còmput d’hores es determina, amb caràcter previ a l’inici del
curs, en funció de diferents paràmetres variables, com són el nombre de
matriculacions, la ratio establerta per a cada grup d’alumnes i la determinació dels
diferents programes que, per a cada curs conformaran l’oferta educativa de l’Escola
de Música.
Les hores lectives determinades per al primer curs, corresponent al 2018/2019,
s’estableix en un mínim de 480 hores i un màxim de 500 hores.
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Trimestralment es realitzarà una reunió d’avaluació i seguiment per part de la
Comissió de seguiment.
La Comissió de seguiment tindrà l’objectiu de comprovar el correcte compliment del
servei, el seguiment de la planificació respecte de les previsions inicials, tant pel
que fa al compliment del nombre d’hores lectives com dels continguts qualitatius
del programa educatiu, així com la detecció de desviacions que puguin determinar
la necessitat d’acordar per part de l’ens contractant, a proposta de qualsevol de les
parts, la modificació del nombre d’hores lectives establertes inicialment, o de
qualsevol altres aspecte que pugui resultar rellevant per a la bona consecució dels
objectius previstos en els Plecs.
5.3 Calendari docent
Cada curs, tindrà, com a mínim, la durada del curs escolar aprovat pel departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa el calendari de festius es
seguirà el mateix que el de l’escola pública de Riudellots de la Selva.
6. PERSONAL
6.1 Requisits generals
El personal docent de l’Escola de Música, haurà d’estar en possessió de les
titulacions corresponents, establertes en el decret 179/1993, ja sigui la titulació
acadèmica de grau superior, la titulació de grau mitjà, segons autoritza la disposició
transitòria 1.2, o bé estar habilitat extraordinàriament per la docència de
conformitat amb la disposició transitòria 1.1 de l’esmentat Decret.
6.2 Les funcions a desenvolupar pel personal docent hauran de ser les següents:
- Docència i programació de la docència.
- Avaluació de l’activitat docent.
- Tutoria i atenció a les persones usuàries.
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Coordinació pedagògica dins el propi equip docent i amb els altres.
Gestió acadèmica, si s’escau, dins l’àmbit de responsabilitat propi.
Juntes d’avaluació, si s’escau.
Totes aquelles adients al personal docent que la direcció pugui encomanarlos.
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6.3 El personal de l’entitat adjudicatària ha de ser suficient per a garantir la
prestació del servei. L’entitat adjudicatària es compromet a garantir la solvència
professional de l’equip de l’escola. En cas de baixes del personal, les substitucions
seran cobertes.
6.4 L’empresa adjudicatària d’acord amb la normativa laboral vigent, formalitzarà
els contractes escaients amb el seu personal. L’escola de música de RIUDELLOTS
DE LA SELVA és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de
qualsevol mena amb l’esmentat personal. L’empresa adjudicatària complirà quantes
obligacions disposi la legislació vigent en matèria fiscal, administrativa, laboral i
social. L’ incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions no implicarà cap
responsabilitat per l’Escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA, sens perjudici
de les accions que aquest pugui adoptar respecte la suspensió o vigència del
contracte.
6.5 En matèria de condicions de treball (horaris, permisos, vacances..) serà
l’empresa adjudicatària qui establirà les normes que, com a mínim, s’ajustaran a
les que determina el conveni col·lectiu de treball del sector d’ensenyament privat de
Catalunya per ensenyaments no reglats.
6.6 Les empreses que presentin oferta al concurs públic aportaran entre d’altres la
relació de tot el personal proposat – docent i d’altres serveis-, amb indicació de:
nom i cognoms, titulació, categoria professional i altres mèrits pedagògics i/o
musicals que es considerin d’interès.
6.7 Dins el primer mes de prestació del servei i a l’inici de cada curs escolar,
l’entitat adjudicatària haurà d’actualitzar la relació de tot el personal i aportar les
següents dades: Hores lectives que presta, tipus de contracte, retribució mensual
bruta i classes que imparteix i certificat negatiu d’antecedents penals de tots els
professors/es. Juntament amb aquesta relació s’adjuntaran còpies dels models de
cotització TC1 i TC2 tramitats davant la seguretat social.
6.8 L’entitat adjudicatària proposarà una persona, amb competència tècnica i
capacitat suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i
bona marxa del contracte, als efectes de ser el/la representant de l’entitat
concessionària en la comissió de seguiment.
7.- CONTINUÏTAT DEL SERVEI
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L’empresa adjudicatària haurà de garantir la continuïtat de les matèries que s’estan
oferint actualment a l’escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA, incorporant
progressivament, si escau, noves propostes o ampliació de l’oferta.
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8.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI
a) L’empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del
contracte amb la deguda diligència. Organitzarà el servei amb l’estricta
subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis
assenyalats, assumint, formalment, entre d’altres, les obligacions següents:
b) Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a
portar a terme, amb la deguda eficàcia, l’objecte del contracte.
c) Prestar el servei d’escola de música, de conformitat amb el que s’ha
establert en aquest plecs.
d) Contractar el personal necessari, amb la titulació suficient, per al bon
funcionament dels ensenyaments que imparteix l’escola, en funció del
número d’alumnes, i estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals
i fiscals.
e) Tenir cura de bon ordre del servei, dictant les oportunes instruccions, sens
perjudici de les facultats que la normativa vigent atorga a l’ajuntament.
l’adjudicatari haurà d’informar de les incidències que puguin afectar el
desenvolupament de les activitats.
f) Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d’assegurança per
responsabilitat civil per l’activitat que doni cobertures a tercers i a l’escola
de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA amb un capital mínim de 600.000
euros i 150.000 euros mínim per víctima, i una pòlissa d’accidents per nens
menors de 14 anys que tingui les despeses sanitàries il·limitades, que ha de
presentar en el termini d’un mes a comptar de l’inici de contracte.
g) L’entitat resta obligada al següent:
- No utilitzar el nom i la imatge interna o externa de la instal·lació amb
motius publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat
sense que ho autoritzi prèviament i de forma expressa l’escola de
música de RIUDELLOTS DE LA SELVA.
- En qualsevol difusió d’activitats i serveis de la instal·lació que realitzi
l’entitat gestora, haurà de fer constar la titularitat pública de la
mateixa així com el logotip municipal.
- La publicitat que es realitzi a la instal·lació haurà d’ajustar-se a la
normativa municipal.
h) Col·laborar en les activitats i campanyes de difusió musical que promocioni
l’escola de música de RIUDELLOTS DE LA SELVA.

i)

Haurà de presentar, en els terminis que s’estableixin, la següent
documentació anualment:
- Comptes anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys i quadre de
finançament)
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Originals del certificats actualitzats acreditatius d’estar al corrent de
les obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Còpia dels contractes del personal docents de l’escola.
Proposta de tarifes i organització del servei

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. ADHESIÓ AL CONSORCI LOCALRET PER LA COMPRA AGREGADA DELS
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
Vista la proposta d’acord número PRP2018/510 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes coma
funcions estatutàries, entre d’altres, la
contractació centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de
telecomunicacions, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions
electròniques i potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis.
L’any 2014 ja va impulsar una contractació de compra agregada de serveis de
telecomunicacions per als ens locals de la província de Girona amb l’objectiu
d’aconseguir estalvis econòmics, regularitzar les contractacions d’aquests serveis i
millorar les prestacions i cobertures i eliminar serveis innecessaris, redundants o de
poc valor afegit.
A resultes de l’anterior procediment el 16 de desembre de 2014 es va adjudicar el
contracte de serveis anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades)
dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra
agregada de les comarques del Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Ripollès,
Cerdanya, Baix Empordà i La Selva” prorrogats fins el 19 de desembre de 2018.
Vist l’èxit i la valoració positiva, el Consorci Localret i la Diputació de Girona, estan
impulsant una nova contractació agregada dels serveis de telecomunicacions dels
consells comarcals, ajuntaments i ens locals de les comarques gironines per tal de
donar continuïtat al contracte de serveis que finalitza el proper 19 de desembre de
2018, per a tots aquells ens que van participar i vulguin tornar a fer-ho així com
per aquells altres que s’adhereixen per primera vegada
Amb aquesta contractació agregada de serveis de telecomunicacions es vol
aconseguir:
-

Disminuir els preus: Assolint economies d’escala en els preus a partir de
l’agregació de la despesa.
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-

Millora en la gestió: Economies d’escala en els processos de contractació (un
únic expedient per a tots els municipis) millora de l’administració, la gestió i
serveis de telecomunicacions i de la interlocució amb les operadores.
Millora dels serveis: Millor qualitat dels serveis de telecomunicacions
municipals independentment de la dimensió de l’Ajuntament, tots els ens
son “grans clients”
Adequació a la legalitat vigent: La contractació dels serveis amb règim
d’igualtat, transparència i no discriminació.

La nova contractació tindrà una vigència de dos anys, amb possibilitat de pròrroga
fins a un màxim de dos anys més, pel lot 1 que inclou els serveis de
telecomunicacions en ubicació fixa (telefonia fixa i dades i accés a internet) i lot 2
que inclou els serveis de telecomunicacions mòbils.
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Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, té interès en adherir-se a la
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions i que té una despesa
estimada de 30.150,64 € per aquesta contractació.
Vist el que disposa l’article 228.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, (Llei
9/2017, de 8 de novembre) que disposa que les entitats locals, així com els
organismes i entitats dependents, podran adherir-se a sistemes d’adquisició
centralitzada d’altres entitats del sector públic incloses en l’àmbit d’aplicació de la
Llei.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al
procediment de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà
a terme el consorci LOCALRET, tot assumint el compromís de complir les
obligacions que se’n derivin.
SEGON.- Autoritzar àmplia i expressament el Consorci LOCALRET perquè en
nom i representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, pugui obtenir de
qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A
tal efecte, es facilitarà al Consorci LOCALRET les claus d’accés per a la consulta
telemàtica de l’esmentada informació.
S’adverteix que la documentació i informació obtingudes, així com la informació
d’accés a les plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no
podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant,
no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de
l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.
La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit
en l’acord primer.
TERCER.- Establir que la despesa màxima anual que aquest Ajuntament
preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que
dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 30.150,64 € iva inclòs, per als lots
que tot seguit es detallen:
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Adhesió

Lot

SI

VEU I DADES EN UBICACIÓ FIXA

SI

TELECOMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES

Import any (€)
21.184,38 €
8.966,26 €

QUART.- Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats
per aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà a finals de
l’any 2018 i tindrà una durada inicial de dos anys) en el pressupost de despeses
d’aquesta corporació.
CINQUÈ.- Facultar àmplia i expressament a l’alcaldessa MONTSERRAT
ROURA I MASSANEDA, en representació de l’Ajuntament, per realitzar els tràmits i
adoptar les resolucions necessàries per executar els presents acords.
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SISÈ.- Acceptar el compromís de ratificar el present acord el pròxim PLE.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord al consorci LOCALRET.

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

7. REVISIÓ DEL PLA D'EMERGÈNCIA DE LA LLAR D'INFANTS I REDACCIÓ DEL
PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/511 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el Decret 82/2010, pel qual es va aprovar el primer “Catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes
mesures”, l’any 2013 l’Ajuntament va procedir a elaborar, a través del Consell
Comarcal de La Selva, amb una vigència de quatre anys, els Plans d’Autoprotecció
del:
- Centre de serveis per a la Gent Gran “El lliri blau”
- Pavelló municipal
- Llar d’infants municipal
En relació al Centre de Serveis per a la Gent Gran “El Lliri Blau”, segons informe de
l’enginyer municipal emès en data 26 de febrer de 2018, ha deixat d’estar afectat
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(al tenir una capacitat inferior a les 100 persones), de conformitat amb el nou
“catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el
contingut d’aquestes mesures”, aprovat per Decret 30/2015, de 3 de març,
il’esmentat centre resta obligat a disposar del preceptiu “Pla d’Emergència” del
centre de treball, extrem que ja ha estat comunicat a l’empresa gestora.
En quant al Pavelló municipal, segons informe de l’enginyer municipal emès en data
21 de maig de 2018, que disposa d’un PAU aprovat al 2013, vist que s’ha variat de
manera substancial per a les obres de reforma i millora de la instal·lació, pels
referits canvis i les ampliacions sofertes en les instal·lacions, cal redactar un nou
PLA D’AUTOPROTECCIÓ.
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En el marc del conveni PAS, amb el Consell Comarcal de La Selva, en data 5 d’abril
de 2018, ha presentat oferta de serveis per a la redacció d’un nou PAU pel pavelló
municipal per un import bonificat de 675,00 € més 15 € pels desplaçaments.
En relació a la llar d’infants municipal, segons informe de l’enginyer municipal emès
en data 21 de maig de 2018, disposa d’un PAU aprovat al 2013, i d’acord amb el
que preveu el Decret 30/2015 de 3 de març, vist que la capacitat és inferior als 100
infants, no li correspon disposar de PAU, pel que d’acord amb la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals, li correspon disposar de Pla d’Emergència; tot i això, al disposar
d’un Pla d’autoprotecció redactat i perfectament vàlid com a Pla d’Emergència, vist
els pocs canvis i variables ocorregudes en l’edifici, organització, personal i nombre
d’infants, només es fa necessària la revisió i actualització del document vigent i
nomenar-lo PLA D’EMERGÈNCIA en comptes de PLA D’AUTOPROTECCIÓ.
Es disposa de dues ofertes per a la revisió del PAU de la llar d’infants municipal:
-

Ergo Laboris, en data 19 de febrer de 2018, per 592,90 € IVA inclòs.
Consell Comarcal de La Selva, en data 5 d’abril de 2018, per 389,40 €.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar i adjudicar al Consell Comarcal de la Selva el pressupost
de 5 d’abril de 2018 d’import 389,40 € per la revisió del PAU de la llar d’infants
municipal.
SEGON.- Acceptar i adjudicar al Consell comarcal de la Selva el pressupost
de 5 d’abril de 2018 d’import 690 € a raó de 675 € per la redacció del PAU del
pavelló municipal més 15 € pels desplaçaments.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
18.920.22706 del vigent pressupost.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de La Selva.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. CONTRACTES DE LES ACTUACIONS PER A L'APLEC DE LA FONT DEL MAS
VILÀ I LA FESTA MAJOR DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/523 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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És voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’uns concrets grups musicals en el
decurs dels actes de l’aplec de la Font del Mas Vilà i de la Festa Major d’enguany i
per això ja s’han sol·licitat alguns pressupostos.
Vistos els contractes presentats durant el mes de maig per FM GRUP:
Grup / Artista

Representant

FEFE CIA – FARCELL DE
JOCS TRADICIONALS
DONES DE LA LLOLL
GRUP GENIONS
COBLA
CIUTAT
DE
GIRONA

ASSOCIACIÓ CULTURAL
DOS PER QUATRE
RASPINELL SL
JORDI FERRER BOIX
ASSOCIACIÓ CULTURAL
DOS PER QUATRE

Data i hora
actuació
17/06/2018; 16:00
28/09/2018; 20:00
26/09/2018; Concretar
29/09/2018; Concretar

Import
(sense
IVA)

Data i registre
d’entrada

700,00.-€

17/05/2018; 2855

3.900,00.-€
900,00.-€
920,00.-€

17/05/2018; 2864
24/05/2018; 2997
24/05/2018; 2998

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les condicions establertes en els contractes presentats
per FM GRUP.
SEGON.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes, el Sr. Josep
Mª Corominas i Pujol, per a subscriure els corresponents contractes.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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9. AUTORITZACIÓ PER LA CESSIÓ D'ÚS DE L'OBRADOR DEL FOODLAB PER A
UNA PROVA PILOT AMB PRODUCTORS D'AVELLANA DE BRUNYOLA.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/521 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 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 el dia 13 de maig de 2018 i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva amb número 2.748, el Sr. Pere Mascort Nogué va presentar
sol·licitud per a realitzar una prova pilot per torrar, repelar i envasar avellanes, dins
de les instal·lacions del FoodLab, fent ús del seu número d’inscripció al RSIPAC.
Vist que en la sol·licitud hi constava que aquesta prova pilot la portarien a terme la
següent relació de productors d’avellana:
- Cristina Feliu Ferré,
- Albert Horta Sidera,
- Masvellanes, S.L., representat per Pere Mascort Nogué,
- Mercè Rubirola Ferrer.
Vist que l’anterior relació de productors es troben adherits a l’Associació Avellana
de Brunyola, que agrupa un total de 32 associats. Vist que aquesta associació
administra i coordina la marca col·lectiva Avellana de Brunyola, que identifica
l’avellana produïda en aquesta zona, certificant que s’ha obtingut d’avellaners
plantats a la província de Girona i que compleixen els requisits per produir
avellanes de la màxima qualitat.
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Atès que el Consell Comarcal de la Selva, ha iniciat el projecte Localitza, que pretén
millorar la comercialització dels productes agroalimentaris de la Selva i millorar
l’ocupabilitat entorn del sector agroalimentari-turístic. I vist que aquest projecte
dóna suport tècnic a l’Associació Avellana de Brunyola.
Vist que gairebé tots els productors associats venen directament el seu producte
acabat de collir, i sense transformar-lo, a grans cooperatives o intermediaris, fet
que fa impossible que actualment el consumidor pugui comprar “avellana de
Brunyola”.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que un dels objectius de l’Associació Avellana de Brunyola és que els seus
associats puguin iniciar nous projectes de transformació que permetin la
comercialització d’aquest producte en agrobotigues, pastisseries, mercats, etc. de
les comarques gironines.
Vist que en aquest moment cap dels productors de l’Associació disposa de les
instal·lacions i de la maquinària adequada per a portar a terme aquest procés de
transformació, segons la normativa vigent. I que abans d’embarcar-se en una gran
inversió per adequar les seves instal·lacions, els productors estan cercant un espai,
on de forma temporal, puguin portar a terme una primera prova pilot per torrar,
repelar i envasar les seves avellanes, per a posteriorment comercialitzar-les.
Vist que aquesta prova pilot pot ser útil a aquest Ajuntament per a establir una
futura regulació del funcionament de l’obrador d’ús compartit del FoodLab, així com
els seus corresponents preus públics.
Vist que inicialment els preus públics aprovats per a la cessió dels espais del
FoodLab no contemplaven la cessió de l’obrador d’ús compartit, el regidor de
promoció econòmica, el Sr. Lluís-M. Barnés i Tarrés, ha procedit a realitzar un
càlcul dels costos relatius a la cessió d’aquest espai, i el qual se’n deriva la següent
proposta de tarifes per la cessió d’ús de l’obrador del FoodLab:
Concepte

Preu/hora

Serveis inclosos

(I.V.A. no inclòs)
Cuina

de

l’auditori,

9,92.-€/hora

-

àrea de rentat i cuina
d’emmagatzematge

Visita prèvia a les instal·lacions i entrega de
claus, en horari d’obertura del centre.

-

Accés a internet per WiFi.

-

Serveis de WC i vestuari.

-

Estris de cuina.

-

Neteja general de les instal·lacions.

-

Desinsectació

i

desratització

de

les

instal·lacions.

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.- Autoritzar a fer ús dels espais de l’obrador del FoodLab, per a
realitzar-hi una prova pilot per torrar, repelar i envasar avellanes, per a
posteriorment comercialitzar-les, a la següent relació de persones físiques i
jurídiques:
-

Cristina Feliu Ferré;
Albert Horta Sidera;
Masvellanes, S.L., amb NIF B55201826 i representat per Pere Mascort
Nogué;
Mercè Rubirola Ferrer.

SEGON.- Aprovar el següent contracte regulador d’aquesta prova pilot, i que
es transcriu a continuació:
“CONTRACTE PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL DOMINI PÚBLIC DEL
CENTRE D’INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB). PROVA

Elia Masso i Tamayo
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PILOT DE POSADA EN MARXA DEL SERVEI PÚBLIC D’OBRADOR D’ÚS
COMPARTIT.
A Riudellots de la Selva, ... de maig de 2018
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 la Sra. Cristina Feliu Ferré, amb NIF núm. ...; el Sr. Albert Horta
Sidera, amb NIF núm. ...; el Sr. Pere Mascort Nogué, en representació de
Masvellanes, S.L., amb NIF núm. B55201826; i la Sra. Mercè Rubirola Ferrer, amb
NIF núm. ...; tots ells productors adherits a l’Associació Avellana de Brunyola. A
partir d’ara, aquestes persones passaran a ser denominades com a usuaris de
l’obrador.
ACTUEN:
La Sra. Alcaldessa, en nom i representació de l'Ajuntament.

La Sra. Cristina Feliu Ferré, el Sr. Albert Horta Sidera i la Sra. Mercè
Rubirola Ferrer, actuen en nom propi.
El Sr. Pere Mascort Nogué, actua en nom i representació de l’empresa
Masvellanes, S.L.
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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
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Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC).
En data 13/05/2018 i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva amb número 2.748, el Sr. Pere Mascort Nogué va presentar sol·licitud a
aquest Ajuntament per a realitzar una prova pilot de torrat, repelat i envasament
d’avellanes, dins de les instal·lacions del FoodLab i fent ús del seu número de
Registre Sanitari.
Per acord de la Junta de Govern Local de data de 29 de maig de 2018, es va
aprovar autoritzar a la Sra. Cristina Feliu Ferré, al Sr. Albert Horta Sidera, al Sr.
Pere Mascort Nogué, en representació de Masvellanes, S.L., i a la Sra. Mercè
Rubirola Ferrer, per a realitzar una prova pilot de torrat, repelat i envasament
d’avellanes, dins de les instal·lacions del FoodLab i fent ús del seu número de
Registre Sanitari. Aquesta autorització s’emmarca dins de la prova pilot de posada
en marxa del servei públic d’obrador d’ús compartit.
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

Elia Masso i Tamayo
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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.
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L’Ajuntament posarà a disposició dels usuaris de l’obrador, el seu personal en
horari de 9 a 14 hores.
Els usuaris 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 usos.
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

Elia Masso i Tamayo
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l’obrador.
Els usuaris de l’obrador 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 entregat per
l’Ajuntament.
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, evitar les contaminacions creuades i preservar 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.
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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.
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.
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.
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.
Qualsevol incidència que detectin els usuaris de l’obrador s’haurà d’informar el
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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.
Tercera.- Règim de responsabilitats.
Els usuaris de l’obrador seran responsables dels desperfectes ocasionats pel mal ús
dels espais, equipaments i maquinària. Els usuaris de l’obrador estaran obligats a
satisfer els costos derivats de qualsevol desperfecte ocasionat, no degut al natural
desgast i envelliment per l’ús dels mateixos.
En cas de que els usuaris de l’obrador produeixin algun desperfecte a l’obrador,
l’Ajuntament valorarà el cost de reposició o de reparació d’aquests i sol·licitarà, a
l’usuari o als usuaris responsables d’aquests desperfectes, que abonin l’import
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resultant dins d’un termini no superior a tres mesos.
Els usuaris de l’obrador no podran 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 els usuaris
de l’obrador no hagin abonat l’import, l’Ajuntament podrà descomptar aquest
import de la fiança dipositada pels usuaris de l’obrador.
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.
Els usuaris de l’obrador estaran obligats 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 de l’obrador 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.
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L’Ajuntament posarà a disposició dels usuaris 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.
Els usuaris de l’obrador 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.
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També

seran

els

responsables

de

sol·licitar

als

seus

proveïdors

tota

la

documentació que estableixi el manual de seguretat alimentària.
Els usuaris de l’obrador tenen l’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 de l’obrador també estaran 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 de l’obrador es comprometen a realitzar tot el procés productiu, inclòs
l'emmagatzematge de matèria primera i producte acabat, al FoodLab. També es
compromet a què els proveïdors han de ser establiments autoritzats amb registre
sanitari (si correspon) i que les etiquetes s'emmagatzemaran al FoodLab.
Cinquena.- El preu del contracte es fixa en l’import de 9,92€.-/hora (I.V.A. no
inclòs), en concepte de cànon per l’ús compartit de les instal·lacions de l’obrador
del FoodLab, i a fi de sufragar part de les despeses relatives al subministrament
elèctric, manteniment d’electrodomèstics, desratització i desinsectació de les
instal·lacions, etc. Aquest import serà abonat un cop hagi finalitzat aquest
contracte.
Sisena.- Els usuaris de l’obrador dipositaran abans de començar a fer ús de les
instal·lacions, una fiança de 250.-€ per a cobrir possibles desperfectes en la
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cancel·lada quan hagi transcorregut un mes des de la finalització del contracte i
prèvia comprovació de l’estat de les instal·lacions del FoodLab, i previ informe del
tècnic/a municipal.
Setena.- Els usuaris de l’obrador abonaran a l’Ajuntament les despeses relatives a
les taxes per a la tramitació de la sol·licitud d’alta al RSIPAC de la clau
corresponent a l’activitat que ells desenvoluparan a les instal·lacions del FoodLab.
Vuitena.- La concessió s’atorga per un termini de 2 mesos, a comptar des de
l’endemà en què l’Ajuntament notifiqui a les persones autoritzades de que s’ha
inscrit la nova clau al RSIPAC.
Novena.- Seran causes de resolució anticipada d’aquest contracte les següents:
1. La finalització del termini de vigència de la concessió.
2. Per mutu acord entre l’Ajuntament i el concessionari.
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3. Per renúncia del concessionari.
4. Per revocació municipal de la concessió.
5. Per qualsevol incompliment de les obligacions del titular de la concessió.

Annex:
RELACIÓ

MOBILIARI

I

EQUIPAMENT

CENTRE

D’INNOVACIÓ

GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB)
CUINA
UNITATS

CONCEPTE

REFERÈNCIA

3

Armari refrigeració AGR-50 GN 1/1

FL1 A B C

1

Armari congelació ACG-50 GN 1/1

FL2

1

Rentamans de peu LP450

FL3

1

Taula amb aigüera MPS 147I

FL4

1

Armari mural AVC 1406

FL5

1

Aixeta amb comandament dos aigües FR-305

FL6

1

Triturador deshidratador SBM 1

FL7
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1

Cubell inox (sota deshidratador)

FL8

1

Cubell de plàstic color gris

FL9

1

Sabonera fixa paret inox marca Dibosch

FL10

1

Eixugamans paper fixes paret inox marca Dibosch

FL11

FL1

FL4

FL2

FL5
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FL7

FL8

FL10

FL9

FL11

ÀREA RENTAT
UNITATS

CONCEPTE

REFERÈNCIA

1

Taula amb aigüera

FL12

1

Aixeta dutxa + canó sobretaula GRD203 2 aigües

FL13

1

Rentavaixelles Capota GS 83 ECO

FL14

1

Taula

FL15

1

Armari mural

FL16

1

Sabonera fixa paret inox marca Dibosch

FL10

1

Eixugamans paper fixes paret inox marca Dibosch

FL11

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

78

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

b02e930b72574053baf9c2ca43eb6ccb001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

11/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 11/06/2018 Alcaldessa

FL12

FL13

FL15

FL14

FL16

CUINA DEMOSTRACIÓ
UNITATS

CONCEPTE

REFERÈNCIA

2

Moble central de preparacions

1

Bloc central de cocció

FL18

1

Sostre filtrant plenum

FL19

1

Termoselladora al buit model S-220-MP

FL20

2

Forn elèctric SCC 61 GN

FL21 A B

2

Abatidor ràpid RDM 051 S

FL22 A B

2

Kit electrònic per rentamans i aigües FR-305

FL23

2

Moble mural de recolzament

FL24

2

TV Samsung

FL25 A B

2

Suport paret plasma

FL26 A B

33
1

FL17 A B

Cadira blanca amb potes metàl·liques

FL27

Pantalla encastada

FL28
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FL17

FL19

FL18

F20

FL22 i FL24
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FL25

FL27

FL26

FL28

EQUIPAMENT DE CUINA
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UNITATS

CONCEPTE

REFERÈNCIA

1

Robot de cuina Coupe J80 ultra

FL43

1

Robot de cuina Coupe Press Coulis C40

FL44

1

Robot de cuina Coupe Blixer 2

FL45

1

Robot de cuina Coupe Blixer 5 V.V.

FL46

1

Microones Samsung GE87MX/XEC inox 23 l.

1

Cafetera EN-125 Pixie Silver Delonghi Nespresso

1

Fregidora Princess 183002

FL43

FL44

12C4-45

FL45

FL46
RELACIÓ UTILLATGE I PARAMENT DE CUINA CENTRE D’INNOVACIÓ
GASTRONÒMICA INDUSTRIAL (FOODLAB)
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QUANTITAT

EQUIPAMENT

13

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

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
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13

COLADOR XINO
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
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TERCER.- Facultar a la Sra.
l’assignatura de l’anterior contracte.

Montserrat

Roura

i

Massaneda

per

a

QUART.- Supeditar la signatura del contracte regulador d’aquesta prova
pilot, a la prèvia remissió de l’informe favorable sobre l’adequació de l’activitat que
es pretén desenvolupar al FoodLab a les exigències de la normativa vigent. Aquest
informe haurà de ser emès per una empresa especialitzada en seguretat
alimentària.
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CINQUÈ.- Sol·licitar als tres productors i
autoritzada per a la prova pilot, que en el termini
partir de l’endemà de la recepció de la notificació,
d’aquest Ajuntament la documentació original de les

al representant de l’empresa
de 5 dies hàbils, a comptar a
presentin al registre d’entrada
declaracions responsables.

SISÈ.- Sol·licitar al Sr. Albert Horta Sidera, que en el termini de 5 dies
hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació, presenti al
registre d’entrada d’aquest Ajuntament el justificant de pagament de l’assegurança
de responsabilitat civil.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades i al
Consell Comarcal de la Selva.

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

10. ACORD DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS AMB L'EMPRESA EUROFIRMS. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2018/526 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que conforme l’article 28 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i al
R.D 171/2004 en matèria de coordinació d’activitats empresarials, sempre que en
un mateix centre de treball prestin serveis treballadors de dos o més empreses
diferents, caldrà que aquestes cooperin en l’aplicació de la normativa de Prevenció
de Riscos Laborals, i en concret hauran d’informar-se de manera recíproca dels
riscos específics per les activitats a desenvolupar en el lloc de treball.
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Atès que per decret d’Alcaldia 2017/575 es va aprovar el pressupost número 42069 presentat per EUROFIRMS ETT, S.L.U amb número de Registre d’entrada
5433 de 12 de setembre de 2017, amb C.I.F. B-17.880.550, pel servei de posada a
disposició d’un monitor de menjador per la llar d’infants municipals.
Atès doncs, que l’empresa Eurofirms ETT, S.L.U posa a disposició treballadors a la
Llar d’infants, i d’acord amb la normativa exposada de Prevenció de Riscos
Laborals, cal fer un acord de col·laboració en matèria de prevenció de Riscos
Laborals per tal que Eurofirms ETT SLU comuniqui els seus treballadors la
informació i les instruccions facilitades per l’Ajuntament de Riudellots, amb
l’objectiu de vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors que prestin serveis a
les dependències municipals.

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.- Aprovar l’acord de col·laboració en matèria de prevenció de Riscos
laborals entre Eurofirms ETT, S.L.U i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
S’adjunta acord com annex I.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura de l’acord, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit que sigui
precís per a la seva formalització.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a Eurofirms ETT, S.L.U.

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

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS. DESPESES DE LA CAVALCADA DE REIS.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/522 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Francesc Xavier López Cadena,
com a Secretari general de la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, en data
18 de gener de 2018 amb registre d’entrada número 384.
Atès que en aquesta sol·licitud la Comissió de Festes exposa que durant les Festes
de Nadal van assumir les despeses relacionades amb la rebuda dels patges reials a
la plaça de l’església per recollir les cartes dels nens i nenes de Riudellots. En
aquesta activitat van contractar i llogar de 3 cavalls d’una hípica i 3 monitors com a
responsables dels animals. També van comprar els regals dels nenes i nenes que es
van entregar a la cavalcada dels SSMM els Reis d’Orient.
Vist que juntament amb la sol·licitud de subvenció adjunten les factures de la
despesa esmentada, amb el corresponent justificant de pagament per part de la
Comissió de Festes, l’import de les quals ascendeix a 1.115,14 Euros.
Vist l’interès públic de les activitats realitzades per aquesta entitat.
Vist l’informe emès pel Regidor de Festes en data 24 de maig de 2018 el qual
estima correcte l’import sol·licitat per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Comissió de Festes de Riudellots una subvenció per
import de 1.115,14€ per les despeses de la cavalcada de reis i dels patges, d’acord
amb la sol·licitud presentada.
SEGON.- Disposar el pagament de l’import indicat en el punt primer amb
càrrec a la partida 334.48010 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Notificar el present acord a la Comissió de Festes pel seu
coneixement.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

89

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

b02e930b72574053baf9c2ca43eb6ccb001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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

12. DONATIU A L'INSTITUT DE RECERCA DE NEUROLOGIA PEDIÀTRICA DE LA
VALL D'HEBRON PER L'ACTE SOLIDARI "CAP NEN SENSE DIAGNÒSTIC" QUE
ORGANITZA ROTARY CLUB GIRONA

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/525 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el proper dia 6 de juliol es celebrarà a l’Hotel Carlemany un sopar-xerrada
sobre malalties minoritàries “cap nen es quedi sense diagnòstic”. És una jornada
benèfica que té com a objectiu conscienciar sobre la gran varietat de malalties que
hi ha arreu del món i que pateixen els infants, que per diferents motius, no
disposen d’un diagnòstic acurat que els pugui ajudar a millorar la seva qualitat de
vida.
Vist que aquest acte esta organitzat de de Rotary Club Girona, una associació de
diferents persones corresponents a diferents negocis i professions que formen una
aliança mundial des del 1905, amb la finalitat de donar un servei humanitari,
fomentar amb el desenvolupament de la bona voluntat i la pau al món.
Vist que els beneficis d’aquesta jornada solidària aniran destinats a la unitat de
neurologia pediàtrica de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron, que treballa amb
l’objectiu d’aconseguir la curació o la millora de la qualitat de vida dels nens que
pateixen aquestes malalties minoritàries.
Atès que el pressupost municipal disposa d’una partida pressupostària destinada a
col·laborar en projectes solidaris (transferències solidaritat).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a Rotary Club Girona un donatiu de 300 euros com a
patrocinador de l’acte “Cap nen sense diagnòstic” i 75 euros pel sopar solidari, amb
la finalitat que aquest donatiu es destini íntegrament a la unitat de neurologia
pediàtrica de l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 231.48004 del
pressupost del corrent exercici
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a Rotary Club Girona i a l’Institut
de Recerca de la Vall d’Hebron.

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

13. URGENTS:
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/531 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

13.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/298, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 298 - 01 11 004 72 /2018



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASA PER ESTESA DE
NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA.



Emplaçament: AV PAISOS CATALANS, 103



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ...................... 96,82.-€

91

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

b02e930b72574053baf9c2ca43eb6ccb001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 69,80.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Previ inici dels treballs caldrà aportar assumeix de direcció de les obres i
plànol signat pel tècnic competent.

Elia Masso i Tamayo
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2.

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

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

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

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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13.2 IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE D'INSERCIÓ SOCIO
PERSONES AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL. AJUDICACIÓ.

LABORAL

PER

Vista la proposta d’acord número PRP2018/532 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que el consistori vol endegar un projecte d’inserció sociolaboral amb l’objectiu
de millorar la ocupabilitat i les condicions personals de les persones usuàries dels
Serveis Socials del municipi que es trobin en situació de vulnerabilitat, a través d’un
acompanyament personalitzat en la definició d’un objectiu laboral, millora de
competències clau i transversals, motivació i full de ruta per a la inserció.
El projecte inclou una actuació durant 8 hores setmanals (4 setmanes al mes)
durant 4 mesos, on s’organitzaran diferents sessions individuals o grupals, segons
les necessitats reals dels usuaris a aquest servei, amb l’objectiu d’atendre els
següents aspectes:










Identificació de perfil professional
Definició d’objectiu/s professional/s
Preparació en matèria transversal i aproximació a la realitat social del
territori.
Assessorament i recolzament durant l’assoliment dels objectius
Millora competencial a través de sessions grupals i individuals
Acompanyament en al inserció laboral i/o emprenedoria
Acompanyament emocional i motivació
Creació d’un espai (grupal) on els usuaris es sentin reconeguts i puguin
compartir i reforçar la seva actitud a través de la col·laboració i empatia
del grup.
Adquirir noves eines i competències necessàries per avançar en el seu
objectiu.

Vist que aquest projecte d’inserció sociolaboral a Riudellots, es considera un
projecte de lluita contra la pobresa i l’exclusió social i ateses les bases del programa
de suport econòmic de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de
Girona, s’ha sol·licitat a aquest organisme una subvenció.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel Regidor Sr. Lluis Martí
Barnés i Tarrés, de data 25 de maig de 2018.
Per portar a terme aquest projecte s’han sol·licitat diversos pressupostos:
Nom

Data

Preu (IVA exclòs)

Ana Diaz Serra

28/05/2018

4.480 €

Ana Johé Barnés

28/05/2018

5.120 €

Jordi Juanola

28/05/2018

7.040 €

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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a ANA DIAZ SERRA, pel projecte
contra la pobresa i l’exclusió social, per un import de 5.420,80 € (IVA inclòs)
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.22706.

Elia Masso i Tamayo
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

13.3 TALLER DE GESTIÓ EMOCIONAL PER A NENS I NENES DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/536 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que els professionals de Benestar Social del Consell Comarcal de La Selva que
gestionen els serveis socials del municipi, ens han fet arribat la proposta de rebre la
prestació del servei de tallers de gestió emocional per a nens i nenes de Riudellots
de la Selva consistent en 12 sessions per 8 nens i nenes, 1 sessió de reunió amb
l’equip docent, serveis socials i EAP i 1 sessió devolutiva, a realitzar al llarg de tres
mesos, per VINCLES DE SANTA COLOMA DE FARNERS – ALBA CUNILL GARTMANN
(RE E201810049 de 29 de maig de 2018).
Atès que el consistori considera convenient desplegar a nivell municipal uns tallers
de gestió d’intel·ligència emocional dirigits a tota la població escolar, amb la
intenció d’enfortir i ensenyar als nostres nens i nenes, nois i noies a gestionar de
manera sana i serena els conflictes, a prendre decisions tranquil·lament, a pensar
abans d’actuar i a aconseguir benestar en ells mateixos.
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Amb la finalitat de que amb l’existència d’aquest recurs al municipi es podria
beneficiar i millorar el benestar emocional dels infants/joves i que serà la base per
a futurs èxits des de tots els àmbits, proporcionant alhora a la futura ciutadania
competències emocionals per a l’estabilitat i la felicitat, de competència municipal.
A aquests efectes es considera necessària la contractació dels serveis d'una
empresa per a la realització del taller.

Elia Masso i Tamayo
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El cost total del taller ascendeix a 1.060 € (IVA inclòs) que inicialment haurà
d’assumir íntegrament l’Ajuntament, amb la previsió que es fa pels serveis socials
del Consell Comarcal de la Selva que l’Ajuntament assumeixi el 70 % del cost total
del taller, això és 707 € i que el 30 % restant, 353 € a raó de 44 € per infant,
s’assumeixi per les famílies usuàries. Tanmateix, en els casos que la situació
socioeconòmica familiar no permeti assumir el pagament dels 44 € per infant,
serveis socials proposarà una reducció del 50 % d’aquest import mitjançant informe
tècnic.
Per portar a terme aquest taller juntament amb la proposta de realització del taller
el Consell Comarcal de La Selva, acompanya pressupost de VINCLES de SANTA
COLOMA DE FARNERS. ALBA CUNILL GARTMANN, psicòloga infantil,i d’equip,
psicomotrista, grupanalista col·legiada 17574, per import total del taller de 1.060 €
IVA inclòs.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per l’Alcaldessa Sra.
Montserrat Roura i Massaneda, de data 29 de maig 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 ALBA CUNILL GARTMANN, amb
NIF: 39.384.795-D- i domicili a C/ Firal, 1 de 17430 Santa Coloma de Farners per
la realització del taller de gestió emocional per a nens i nenes de Riudellots de la
Selva, consistent en 12 sessions per a 8 nens i nenes, 1 sessió de reunió amb
l’equip docent, serveis socials i EAP i 1 sessió devolutiva, a realitzar al llarg de tres
mesos, per un import total de 1.060 € (IVA inclòs).
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.22706 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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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

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora

11/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 11/06/2018 Alcaldessa

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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