ASSISTENTS:
1r. Tinent d’Alcaldessa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 29 de novembre de
2016, es reuneix la Junta de Govern
Local per a celebrar sessió resolutòria
Ordinària, sota la presidència del 1r.
Tinent d’Alcaldessa Sr. Josep Ma.
Corominas i Pujol i amb l’assistència
de la Secretària municipal, qui dóna fe
de l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba

Elia Masso i Tamayo
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Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RESJGL2016/21 DE 15 DE NOVEMBRE
DE 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L'ENTORN DEL
CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU". ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS.
5. OBRES D'ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS. MODIFICACIÓ CONTRACTE.
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6. CERTIFICACIONS D'OBRA AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU. APROVACIÓ.
7. CERTIFICACIÓ OBRA ASFALTATGE CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ
8. ASSABENTATS
9. URGENTS
9.1

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER AL REGISTRE DE LA MARCA
"FOODLAB"
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9.2

IMPLANTACIÓ SIT URBANISME I SIT EXPEDIENTS. DESISTIMENT
ADJUDICACIÓ.

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

Elia Masso i Tamayo
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RESJGL2016/21 DE 15 DE NOVEMBRE DE
2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/944 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 novembre de 2016 (RESJGL2016/20), de la qual
s’ha tramès còpia a tots els regidors.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 novembre de
(RESJGL2016/21)

2016

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/941 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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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 la relació de factures número 20/2016, i d' import
QUARANTA-SIS MIL VUIT-CENTS CATORZE EUROS I CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
(46.814,56€).

Debat:

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

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2016/943 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació, relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
"PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm. 5751 de 16.11.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes d' OCTUBRE, en període voluntari
i executiu, per un import total de 154.569,78€, pels conceptes tributaris que s' hi
detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d' ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 160,92€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes d' OCTUBRE tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg. entrada
núm. 5753 de 16.11.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen:
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EXERCICI
2016
2016

CONCEPTE
IIVTNU
IVTM
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
3.584,61
174,44
3.759,05€

Elia Masso i Tamayo
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TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes d' OCTUBRE,
tramesa pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg.
entrada núm. 5752 de 16.11.2016) i referida als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI
2011
2012

CONCEPTE
IBI URBANA
IBI URBANA
TOTAL BAIXES

IMPORT
6,09
6,45
12,54€

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

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

4. OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L'ENTORN DEL
CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU". ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/934 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2016, va
adjudicar el contracte d’obres de pavimentació dels accessos i ordenació de l’entorn
del Centre de serveis per a la gent gran “El lliri blau”, a la companyia mercantil
XAVIER ALSINA, S.A., per un import de 75.612,90.-€ (IVA inclòs).
Vista l’acta de preus contradictoris de data 28 d’octubre proppassat (R.E. núm.
5816 de 21/11/2016), formulada per la direcció facultativa de les obres i
conformada per l’empresa contractista Xavier Alsina, S.A.
Vist l’informe emès en aquella mateixa data, per l’arquitecta tècnica dels serveis
Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i directora de les obres de pavimentació
dels accessos i ordenació de l’entorn del Centre de serveis, Sra. Núria Freixa i Jou
(R.E. núm. 5668 de 15/11/2016), el qual disposa: “Que la única modificació
respecte a les partides contemplades en el projecte és l’aparició del preu
contradictori PC01 que correspon a la reparació de la vorera existent, format per
enderroc del paviment de formigó existent, excavació de terreny, compactació i
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piconatge de l’esplanada, col·locació de capa de graves i paviment de formigó amb
un preu unitari de 2.917,37 €/ut, i tenint en compte que l’amidament d’aquesta
partida és de 1 ut l’import que hi ha reflectit en la certificació és de 2.917,37 € de
pressupost d’execució material.
Que durant el transcurs de l’obra degut a la inestabilitat de les terres també s’ha
decidit fer el mur de contenció de terres de l’escala fins a la cota de carrer el que
comporta fer més excavació i incrementar l’amidament del mur de formigó, així
mateix també s’ha incrementat l’excavació en la part dels fonaments de la
marquesina per tal d’evitar assentaments, per tant, l’increment d’amidament que
generen l’augment de pressupost restants amb un total de 3.120,56 € de
pressupost d’execució material, està repartit principalment en les partides F221292
de m3 d’execavació de terres, K2R45035 de m3 de càrrega i transport de terres,
435138A1 de m3 de fonaments i K31B3000 de kg d’acer.
Que per tant el valor total de l’increment de pressupost és de 6.037,93 € de
pressupost d’execució material, que si afegim el 19% corresponent a les despeses
generals i el benefici industrial, i el 21% de l’IVA, traient la baixa d’adjudicació que
en aquest cas és d’un 13,97%, ens donarà un increment de pressupost de
l’adjudicació de 7.476,46 €.”
Vist que l’article 107.1.b) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
estableix que es podrà modificar el contracte, tot i que la modificació no estigui
prevista en el Plec de clàusules, quan existeixi una inadequació del Projecte o de les
especificacions de la prestació per causes objectives que determinen la seva falta
d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic,
mediambiental o similars, posades de manifest amb posterioritat a l’adjudicació del
contracte i que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència
requerida d’acord amb una bona pràctica professional en l’elaboració del projectes o
en la redacció de les especificacions tècniques.
En el cas que ens ocupa, la inestabilitat de les terres, posada de manifest durant
l’execució de les obres, ha obligat a la formació d’un mur de contenció de terres des
de l’escala i fins a la cota de carrer, per motius de seguretat; circumstància
aquesta, que no estava prevista en el projecte.
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L’article 234.2 del mateix Text refós, estableix que quan les modificacions suposin
la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte o les característiques de
les quals difereixin de les fixades en aquell, els preus aplicables a les mateixes
seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del contractista.
Així mateix, l’apartat 3 del mateix article 234 del Text refós de la Llei de contractes,
estableix que es podran introduir variacions sense necessitat de prèvia aprovació de
l’expedient de modificació, quan aquestes consisteixin en l’alteració d’unitats
realment executades sobre les previstes en els amidaments del projecte, sempre
que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu primitiu
del contracte.
Vist que l’article 158 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre), estableix que
quan es consideri necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no
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figurin en el projecte, la proposta del director de l’obra sobre els nous preus que cal
fixar s’ha de basar quan sigui aplicable, en els costos elementals fixats en la
descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en
els costos que corresponguin a la data en què va tenir lloc l’adjudicació.
Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan de contractació, es consideren
incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte.

Elia Masso i Tamayo
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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 Decret número 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les
funcions pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30
de novembre, ambdós inclosos.
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’acta de preus contradictoris de les obres de pavimentació
dels accessos i ordenació de l’entorn del Centre de serveis per a la gent gran “El lliri
blau”, que suposen un increment de:
Preu contradictori
PC01

Concepte
Reparació vorera

Import
2.917,37.-€

SEGON.- Modificar el contracte d’obres de pavimentació dels accessos i
ordenació de l’entorn del Centre de serveis per a la gent gran “El lliri blau”, en els
termes descrits a l’informe emès el dia 28 d’octubre de 2016 per l’arquitecte
tècnica i directora de les obres Sra. Núria Freixa i Jou; sense que les condicions
essencials de la licitació i adjudicació es vegin alterades.
La citada modificació es justifica en la inestabilitat de les terres posada de
manifest durant l’execució dels treballs objecte del contracte i que va obligar, per
motius de seguretat, a la construcció d’un mur de formigó que no estava previst en
el projecte, amb un cost de 3.120,56.-€.

Josep Mª Corominas i Pujol
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. OBRES D'ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS. MODIFICACIÓ CONTRACTE.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/938 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
Josep Mª Corominas i Pujol
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La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 14 de juny de 2016, va
adjudicar el contracte d’obres d’asfaltatge del camí del Regàs a la companyia
mercantil CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A., per un import de 62.920.-€ (IVA inclòs).
Vist l’informe emès el dia 14 de novembre proppassat per l’arquitecta tècnica dels
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i directora de les obres
d’asfaltatge del camí del Regàs, Sra. Núria Freixa i Jou (R.E. núm. 5669 de
15/11/2016), el qual disposa: “Que un cop finalitzada l’execució de l’obra s’ha
cregut convenient allargar la longitud de les baranes del pont per motius de
seguretat, ja que un cop netejat els marges del camí s’ha observat que quedava
desprotegit els laterals.
Així mateix per part de l’Ajuntament es demana la formació d’una cuneta de terra
que no estava prevista en projecte per conduir les aigües del camp al rec.
Això suposa un increment d’amidament de les partides GB1225C2 de m de barana i
de la partida GD571110 de m de cuneta de terra i que per tant el valor total de
l’increment de pressupost és de 1.055,71 € de pressupost d’execució material, que
si afegim el 19% corresponent a les despeses generals i el benefici industrial, i el
21% de l’IVA, traient la baixa d’adjudicació que en aquest cas és d’un 34.02 %, ens
donarà un increment de pressupost de l’adjudicació de 1.005,90 €”.
Vist que l’article 107.1.a) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
estableix que es podrà modificar el contracte, tot i que la modificació no estigui
prevista en el Plec de clàusules, quan existeixi una inadequació de la prestació
contractada per a satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte degut a errors o omissions comesos en la redacció del projecte o de les
especificacions tècniques.
Atès que el Projecte tenia per objecte establir i definir els paràmetres tècnics i
econòmics que havien de regir les obres d’asfaltatge del camí del Regàs, fins
aleshores sense pavimentar; entre les quals hi havia les de reforçar l’estructura i
fonamentació del pont situat damunt del rec del Regàs, per garantir el pas amb
seguretat dels vehicles, fins a la càrrega màxima permesa.
Atès que per motius de seguretat s’ha considerat convenient allargar la longitud de
les baranes que protegeixen el pont, respecte de la inicialment prevista en el
Projecte tècnic.
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 Decret número 2015/307, de data 8 de juliol.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
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pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Modificar el contracte d’obres d’asfaltatge del camí del Regàs, en
els termes descrits a l’informe emès el dia 14 de novembre proppassat per
l’arquitecta tècnica i directora de les obres Sra. Núria Freixa i Jou; sense que les
condicions essencials de la licitació i adjudicació es vegin alterades.
La citada modificació es justifica en l’error comès, en el projecte tècnic,
sobre el càlcul de la longitud de les baranes del pont del rec del Regàs; la qual s’ha
hagut d’ampliar per tal de garantir la seguretat dels vehicles que circulen pel camí.
Així mateix, el contracte s’ha vist modificat per a la incorporació dels treballs
de formació d’una cuneta de terra per a conduir les aigües del camp cap al rec.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo
Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Signatura 2 de 2

6. CERTIFICACIÓ OBRA ASFALTATGE CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/942 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d' obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 les següent certificacions d’obres:
 Títol de l’obra: PROJECTE DE L'ASFALTATGE CAMÍ DEL REGÀS A
RIUDELLOTS
 Empresa adjudicatària: CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A.
 Número Certificació: 3 i última (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 5687 de
15.11.2016)
 Import: 1.005,90€
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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SEGON.- La despesa esmentada serà a càrrec de la partida 60908.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. CERTIFICACIONS D'OBRA AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/940 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d' obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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 les següent certificacions d’obres:
 Títol de l’obra: PROJECTE AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE
RIUDELLOTS 3A. FASE
 Empresa adjudicatària: UTE VORACYS -BCR HABITAT RIUDELLOTS
 Número Certificació: 5 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 5622 de
11.11.2016)
 Import: 3.397,23€

Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA






Títol de l’obra: PROJECTE AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE
RIUDELLOTS 2A. FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS -BCR HABITAT RIUDELLOTS
Número Certificació: 9 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 5623 de
11.11.2016)
Import: 76.083,57€

SEGON.- Les despeses esmentades seran a càrrec de la partida 63201.342
de l’estat de despeses del pressupost vigent.

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

8. ASSABENTATS

Elia Masso i Tamayo
Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Signatura 2 de 2

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2016/939 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Sr. Primer Tinent d’Alcaldessa informa a la Junta de Govern Local dels següents
assumptes:
1.- MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
CALDES DE MALAVELLA
El dia 18/11/2016 va tenir entrada en el Registre general de documents de
l’Ajuntament (R.E. núm. 5779), una comunicació de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella, donant tràmit d’audiència a aquest Ajuntament, pel termini d’un mes,
per a examinar l’expedient de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística municipal
que estan tramitant i presentar, si s’escau, al·legacions.
Informes tècnics
Tècnic informant: Gerard Carreras i Comas
Data Informe: 21/11/2016
Assumpte al que es refereix: modificació del POUM de Caldes de Malavella
Contingut de l’informe:
“PRIMER.- Que en Juliol de 2016 el Ple municipal de l’Ajuntament de Caldes de
Malavella es va adoptar l’acord d’ aprovació inicial de la Modificació del POUM de
Caldes de Malavella Regulació dels usos recreatiu, esportiu i comercial en les zones
1,3,7B i 11.
SEGON.- Que simultàniament al tràmit d’informació pública, es dona audiència als
municipis dels quals confina perquè presentin al·legacions si ho consideren oportú.
TERCER.- Que la Modificació del POUM de Caldes de Malavella per la Regulació dels
usos recreatiu, esportiu i comercial en les zones 1,3,7B i 11 té per objectiu redactar
una normativa solida, de clara comprensió i aplicació en els marc dels usos
recreatius i corregir les deficiències en el nucli de la població i en especial a les
activitats existents de restauració. Tanmateix la de poder admetre en les zones
industrials, que conformen el nucli de Caldes de Malavella, l’establiment de nous
usos esportius i l’ anteriorment admès ús comercial per tal de donar resposta a les
noves exigències i expectatives que precisa l’actual situació econòmica.
Que la proposta es concreta en la modificació de diferents articles del Pla
d’Ordenació Municipal del Municipi de Caldes de Malavella, en concret es modifiquen
els articles 137, 161, 166, 168, 201 i 213
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QUART.- Que ens donem per assabentats indicant que la proposta de modificació
del POUM que afecta al terme municipal de Caldes de Malavella no té incidència ni
cap afectació envers el municipi de Riudellots de la Selva.”

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

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

9. URGENTS
9.1

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER AL REGISTRE DE LA MARCA "FOODLAB".

Vista la proposta d’acord número PRP2016/965 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el regidor de comunicació i promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés, va
sol·licitar pressupost pel registre de la marca “FoodLab” a l’empresa Consulpi
Propiedad Industrial, S.L., gestora del registre i renovació de les marques i dissenys
industrials d’aquest Ajuntament.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Consulpi Propiedad Industrial, S.L.
(27/11/2016, R.E. núm. 5955) relatiu al registre de la marca nacional “FoodLab”
dins les classes 41 (relativa a l’organització de cursos i tallers), 42 (relativa a
l’investigació alimentària), 43 (relativa a serveis d’assessorament sobre cuina i
lloguer de sales) i que inclou els següents serveis pels imports que es detallen a
continuació:



Sol·licitud a la Oficina Espanyola de Patents i Marques per un període de 10
anys: 1.271,76.-€ (I.V.A. i taxes incloses).
Tramesa del títol oficial i vigilància setmanal per mantenir l’exclusivitat d’ús,
per un període de 10 anys: 907,50.-€ (I.V.A. inclòs).

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:

Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Consulpi Propiedad
Industrial, S.L., amb CIF B-66448549, i amb domicili a Rambla Badal, 137-139,
escala B, entresol 1a porta de Barcelona (08028); l’import del qual ascendeix a
1.271,76.-€ (I.V.A. i taxes incloses) i que fa referència a la sol·licitud de registre de
la marca “FOODLAB” en les classes 41, 42 i 43.
TERCER.- Aprovar la tramesa del títol oficial i la vigilància setmanal per
mantenir l’exclusivitat d’ús de la marca “FOODLAB”, per un període de 10 anys i per
un únic import de 907,50.-€ (I.V.A. inclòs).
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QUART.- Aprovar la despesa resultant d’aquesta contractació que anirà a
càrrec de la partida 22706.920 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.
Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9.2

IMPLANTACIÓ SIT
ADJUDICACIÓ.

URBANISME

I

SIT

EXPEDIENTS.

DESISTIMENT

Vista la proposta d’acord número PRP2016/964 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 15 de novembre proppassat, va
acordar, aprovar el pressupost presentat per TECNOGEO, S.L. per a la realització
dels treballs previs i necessaris per la implantació del SIT URBANISME i SIT
EXPEDIENTS que incloïa el servei avançat de depuració dels carrers i el servei de
digitalització de plànols.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, actualment està treballant amb un
gestor d’expedients que va oferir la Diputació de Girona a l’any 2012, amb l’objectiu
de facilitar la implantació de l’administració electrònica als Ajuntaments, el qual
inclou: la llicència de l’aplicació, accés a la documentació de 30 procediments +1
genèric, mòdul per a gestió d’actes, acords i resolucions, personalització segons
l’organigrama i el funcionament de l’ajuntament, assessorament i formació per a la
posada en funcionament, suport telefònic i per correu electrònic de manera
indefinida i suport presencial durant 18 mesos.
Atès que el citat programa no representa cap cost per aquest Ajuntament.

Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Vist que recentment la Diputació de Girona ha licitat el contracte de
subministrament de llicències d’un gestor d’administració electrònica pels
ajuntaments de la demarcació de Girona i servei de manteniment i suport, que fins
aquests moments està prestant l’empresa ABSIS.
Atès que es desconeix la compatibilitat de les aplicacions informàtiques que ofereix
TECNOGEO, S.L. amb el gestor d’expedients ofert per l’empresa que resulti
adjudicatària del contracte de subministrament de llicències d’un gestor
d’administració electrònica pels ajuntaments de la demarcació de Girona i servei de
manteniment i suport que ha licitat la Diputació de Girona; es considera convenient
desistir de l’adjudicació efectuada a TECNOGEO, S.L.
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 Decret número 2015/307, de data 8 de juliol.
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Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les
funcions pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30
de novembre, ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:

30/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per aquesta mateixa Junta de
Govern Local, en sessió celebrada el dia 15 de novembre proppassat, en virtut del
qual es va adjudicar a TECNOGEO, S.L., la realització dels treballs previs i
necessaris per la implantació del SIT URBANISME i SIT EXPEDIENTS, per import de
3.500.-€, més IVA.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo
Josep Mª Corominas i Pujol

Són les 21:00:00 hores.
Compleixi’s
Josep Mª Corominas i Pujol
Primer Tinent d’Alcaldessa

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora

30/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA
Signatura 1 de 2

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
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