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ASSISTENTS:

Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy

Han excusat la seva absència:
Cap

Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

Al despatx de l'Alcaldia de la Casa 
Consistorial de Riudellots de la Selva, 
essent les 20:00, del dia 9 de febrer de 
2016, es reuneix la Junta de Govern 
Local per a celebrar sessió resolutòria 
Ordinària, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa i amb l’assistència de la 
Secretària municipal, qui dóna fe de 
l’acte, i dels regidors que al marge 
s’expressen.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/2 DE DATA 26 DE 
GENER DE 2016

2. DIRECCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I 
ORDENACIÓ DELS ENTORNS DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT 
GRAN " EL LLIRI BLAU"

3. ARRANJAMENT CAMINS DE TERRA 

4. OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN AÏLLAMENT ACÚSTIC AL PESPATX D'ALCALDIA 
I SALA DE REUNIONS NÚMERO 2 A LA PLANTA PIS DE L'EDIFICI DE 
L'AJUNTAMENT. CONTRACTACIÓ

5. URGENTS:

5.1 DIRECCIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ D'UN TRAM DE CARRIL BICI. 
APROVACIÓ PRESSUPOST.

6. PRECS I PREGUNTES

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

Signants :Elia Masso i Tamayo(10/02/2016 11:37:15, SECRETARIA INTERVENTORA), Montserrat Roura i
Massaneda(11/02/2016 22:05:10, ALCALDESSA)
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1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/2 DE DATA 26 DE 
GENER DE 2016

Vista la proposta d’acord número PRP2016/96 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 26 de gener de 2016  (RESJGL2016/2), còpia de la  
qual, s’ha tramès a tots els regidors.

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 26 de gener de 2016 (RESJGL2016/2).

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. DIRECCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I 
ORDENACIÓ DELS ENTORNS DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT 
GRAN " EL LLIRI BLAU"

Vista la proposta d’acord número PRP2016/91 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Vistes les condicions tècniques i econòmiques presentades pel Consell Comarcal de 
la Selva, per a la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres 
corresponents al projecte titulat “Projecte de pavimentació dels accessos i 
ordenació de l’entorn del centre de serveis per a la gent gran el lliri blau de 
Riudellots de la Selva” contemplades en el per import de 1.395 €. 

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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat 
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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Massaneda(11/02/2016 22:05:10, ALCALDESSA)

Classificador:ACTA_JGL  -

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:

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

b7ddacd100294b9dbcb0b71155132c45001



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

3

PRIMER.- Acceptar les condicions tècniques i econòmiques presentades pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, amb domicili al Passeig Sant 
Salvador, 25-27, de Santa Coloma de Farners-17430, i NIF P6700002F, per import 
de  1.395 € , exempt d’IVA, per a la direcció i coordinació de seguretat i salut per 
l’execució del projecte titulat “Projecte de pavimentació dels accessos i ordenació 
de l’entorn del centre de serveis per a la gent gran el lliri blau de Riudellots de la 
Selva”. 

SEGON.- La despesa resultant de la present adjudicació serà a càrrec de la 
partida 920.22706  del pressupost del vigent exercici.

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

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. ARRANJAMENT CAMINS DE TERRA DE TITULARITAT MUNICIPAL 

Vista la proposta d’acord número PRP2016/93 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Vista la necessitat d’arranjar tots els camins de terra de titularitat municipal.

L’arranjament consistirà en refer cunetes de terra, anivellació i compactació del 
camí i subministrament, estesa i compactació de tot-ú natural. 

Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses contractistes, per a 
l’execució dels treballs contemplats en el citat desglossat:

Empresa Data i núm. R.E. Import (IVA exclòs)
GERMANS CAÑET XIRGU S.L. 08/10/2015 (4741) 18.210 €
ALBERT TULSA S.L. 1/10/2015 (4619) 13.860 €

Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecta tècnica municipal (R.E. núm. 530 de 
3/02/2016), el qual conclou: “Que l’oferta més econòmica és l’empresa Albert 
Tulsà, SL amb un pressupost de  13.860 € + IVA. No obstant, la Corporació decidirà 
el que estimi més oportú”.
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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 2015/307, de 8 de juliol.

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

PRIMER.- ADJUDICAR a la mercantil ALBERT TULSA S.L. amb  NIF B-
17.402.249, i domicili a Riudellots de la Selva a l’avinguda Mas Pins 49-51  
l’arranjament dels camins descrits en l’antecedent d’aquest acord per import de 
13.860 € (iva exclòs). 

 SEGON.-  INFORMAR que  l’arranjament dels camins haurà d’estar finalitzat 
el dia 4 d’abril de 2016. 

 TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 
partida 1531.21002 del pressupost del present exercici.

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

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4. OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UN AÏLLAMENT ACÚSTIC AL DESPATX 
D'ALCALDIA I SALA DE REUNIONS NÚMERO 2 A LA PLANTA PIS DE 
L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT. CONTRACTACIÓ:

Vista la proposta d’acord número PRP2016/94 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Atès que els tancaments existents en el despatx de l’Alcaldia i en la sala de 
reunions número 2, que donen al hall de l’ajuntament, no tenen suficient aïllament 
acústic, i en segons quins casos les converses poden ser perfectament perceptibles.

Vist el pressupost número 0044/15 de l’empresa “Global Acoustic Solutions SL”  
amb Registre d’Entrada número 012 de data 4 de gener de 2016, per import de 
1.509,14€ (IVA inclòs).

Vist l’informe emès al respecte per l’Enginyer Tècnic Municipal (R.E núm. 119 de 
13/01/2016), el qual conclou: “que es contacti els treballs de millora de l’aïllament 
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acústic proposats per l’empresa Global Acoustic Solutions SL, mitjançant una 
barrera tipus Acoustimass de Rockwool d’acord amb el pressupost 0044/15, de 
15/12/2015 per un total de 1.509,14€ (IVA inclòs). Amb aquesta intervenció, es 
millorarà significativament l’aïllament acústic de les dues sales, respecte el hall, un 
cop instal·lat, caldrà comprovar si la intervenció és suficient per evitar la 
transferència i compressió de les converses, sinó és suficient caldrà implantar noves 
mesures acústiques complementàries.”

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 2015/307, de 8 de juliol.

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

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per Global Acoustic Solutions SL., 
amb domicili a Girona-17007, al carrer Pont Major número 105, i amb N.I.F. B-
55225585, per import de MIL CINC-CENTS NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 
(1.509,14€), IVA inclòs, i que compren, els treballs de millora de l’aïllament acústic 
amb la instal·lació d’una barrera sonora, tipus Acoustimass de Rockwool, al fals 
sostre entre dos despatxos i zona comuna. Els serveis inclouen el desmuntatge i 
muntatge del fals sostre existent al despatx de l’alcaldia i a la sala de reunions 
número 2.

SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà amb càrrec de 
la partida 63500.920 del pressupost vigent. 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat.

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. URGENTS:

5.1 DIRECCIÓ D'OBRES D'ADEQUACIÓ D'UN TRAM DE CARRIL BICI. 
APROVACIÓ PRESSUPOST.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/99 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Vistes les condicions tècniques i econòmiques presentades pel Consell Comarcal de 
la Selva, per a la direcció i la coordinació de seguretat i salut de les obres 
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corresponents al projecte titulat “ ADEQUACIÓ D’UN TRAM DEL CARRIL BICI ENTRE 
EL CAMÍ DE CAN BRUGADA I LA A2” (TRAM 1B i tram 2)” contemplades en el  
pressupost per import de 785 €. 

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 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.-  APROVAR la urgència d’aquest acord.

SEGON.- Acceptar les condicions tècniques i econòmiques presentades pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, amb domicili al Passeig Sant 
Salvador, 25-27, de Santa Coloma de Farners-17430, i NIF P6700002F, per import 
de  785€ , exempt d’IVA, per a la direcció i coordinació de seguretat i salut per 
l’execució del projecte titulat “ ADEQUACIÓ D’UN TRAM DEL CARRIL BICI ENTRE EL 
CAMÍ DE CAN BRUGADA I LA A2” (TRAM 1B i tram 2)”.

TERCER.- La despesa resultant de la present adjudicació serà a càrrec de la 
partida 920.22706  del pressupost del vigent exercici.

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

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

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

Són les 21:30 hores.

 Compleixi’s Ho certifico

Montserrat Roura i Massaneda
             Alcaldessa

             Èlia Massó  i Tamayo
           Secretària-interventora
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