
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 9 D’OCTUBRE 

DE 2018 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2018000018  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 9 d´octubre de 2018 

Hora d’inici: 18:30 h 

Hora de fi: 19:00 h 

Lloc: sala 1 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor 

Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Amb veu i sense vot: 

Cap 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap 

 

No han Excusat la seva absència: 

Cap 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. VARIS 

4.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CAN RUFI SC. 

4.2.- LLICENCIA URBANÍSTICA ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. INICIATIVES COMERCIALS RIUDELLOTS SL. 

5.- ACORD INICI SERVEI DE COMUNICACIO I PREMSA 

6.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ORNAMENTAL NADALENCA EN ARRENDAMENT 

2018 

7.- CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS I TALLERS PER IMPARTIR A LA 

BIBLIOTECA ANNA NADAL I SERRA I L'ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. 

ADJUDICACIÓ. 

8.- URGENTS:  

 

8.1.- REPARACIÓ DEL PARQUET DEL PAVELLÓ. ADJUDICACIÓ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 

data 25 de setembre de 2018. 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

 

Vista les relacions de factures que s’indiquen. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/17 que s’adjunta al present 

com annex, d’import QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS I 

QUARANTA-TRES CÈNTIMS (47.299,43€) 

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses número 8/2018 per import de CENT DINOU MIL NOU-CENTS ONZE 

EUROS I CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (119.911,52€), corresponent al període comprés 

entre el dia 1 i 31 d’agost de 2018, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2018DECR000579 de data 24 de setembre de 2018, la qual s’annexa. 

 

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

 

 

 

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 

VARIS 

 

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent 

documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals 

que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en 

el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del 

Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes 

d’AGOST, en període voluntari i executiu, per un import total de 99.135,78€, 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 70,03€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents el mes d’AGOST tramès pel 

mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes 

tributaris i imports que seguidament s’indiquen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2018 DESCOMPTE PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-500,00 

2018 DESPESES BANCARIES 2,54 

2018 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 153,53 

2018 IIVTNU 62.698,91 

2018 IVTM 235,25 

2018 LLAR INFANTS 119,28 

2018 MULTES/SANCIONS 1.400,00 

2018 REDUCCIÓ (RECÀRREC 

EXTEMPORANEÏTAT) 

-77,25 

TOTAL CÀRRECS 64.032,26€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes d’AGOST tramès pel mateix 

Servei del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes tributaris i imports que 

seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals. 

 

 

EXERCICI CONCEPTE IMPORT 

2018 IIVTNU 54.348,13 

2018 RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT 8.152,22 

TOTAL BAIXES 62.500,35€ 

 

 

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

 

 

4.0.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: 

 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA CAN RUFI SC. 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número  85 16/2014, i els diversos documents 

que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 12 de juliol de 2018, 

amb caràcter favorable. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

 

 PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  85 16/2014 

 

 Sol·licitant:   CAN RUFI SC 

 

 Obres que s’autoritzen:   LEGALITZACIÓ 4 NAUS DESTINADES A GRANJA DE 

VEDELLS  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emplaçament: Can Rufi  

 

 Referència Cadastral :  Polígon 6 Parcel·la 41 

 

 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 18/02/2014) 

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra .................................................193.957,32.- 

Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

Quota impost ........................................................  5993,28.-€ 

 

 

 

 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:  -  

 

3. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:   

 

3.1 La obtinguda per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

alimentació i Medi Natural de data 10 de desembre de 2014, condicionada  i que 

s’adjunta a la present notificació. 

 

3.2 La obtinguda per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, de data 10 de maig de 2018, condicionada i que 

s’adjunta a la present notificació. 

 

3.3 La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de data 10 de 

setembre de 2018, condicionada i que s’adjunta a la present notificació. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.” 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.- LLICENCIA URBANÍSTICA ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número 343 85/2018, i els diversos documents 

que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 20 de setembre de 

2018 amb caràcter favorable. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  343 85/2018  

 

 Sol·licitant:   ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU  

 

 Obres que s’autoritzen:   OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASA PER ESTESA NOVA 

LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I INSTAL·LACIÓ CAIXA BT 

 

 Emplaçament:  C/ONYAR, 90 (TIRGI SERVEIS AMBIENTALS) 

 

 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 11/06/2018) 

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 1455,49.-€ 

Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

Quota impost ......................................................... 44,97.-€ 

 

 

 

 SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

4. En relació al contingut del projecte i documentació presentada:  

 

1.1 La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota 

la seva amplada. 

1.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres 

serveis. 

1.3 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. 

 

5. De caràcter urbanístic:  -  

 

6. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:  -  

 

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

 

4.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c 

del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment  pel 

Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa  de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 

16 d’abril.  

 

4.2 D’acord amb el Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el 

Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECTA20), 

caldrà aportar el document d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de 

residus autoritzat, el qual garanteix la correcta destinació dels residus separats 

per tipus. S’estableix que el dipòsit serà el minin, que és de 150. 

 

5. En quant a la gestió de les runes i altres residus originals : 

    De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la 

    garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 291,10.- €, a càrrec de   

la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat 

exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. INICIATIVES COMERCIALS RIUDELLOTS SL. 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número X2018000622, i els diversos 

documents que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 3 d’octubre de 2018,  

amb caràcter favorable. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística: 

 

 Exp. Número:  X2018000622 

 

 Sol·licitant:   INICIATIVES COMERCIALS RIUDELLOTS SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   TALLAR PINS PARCEL·LA PER SEGURETAT  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emplaçament: AV. PAISOS CATALANS, 156  

 

 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 .-€ 

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

(ICIO):  

o Pressupost de l’obra ................................................. 1566,00.-€ 

o Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

o Quota impost ........................................................... 48,39.-€ 

 

 SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

8. En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -  

 

9. De caràcter urbanístic:  -  

 

10. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:  - 

 

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

 

1.1.  La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els 

residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 

11c del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat 

posteriorment  pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el 

Programa  de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril.  

 

 

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

 

5.0.- ACORD INICI SERVEI DE COMUNICACIO I PREMSA 

 

Atès que és necessari l’inici d’un procediment de contractació pels serveis de 

comunicació i difusió institucional, entorn digital, transparència, bon govern i 

participació ciutadana de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva de conformitat amb 

l’establert a la llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector Públic, pel que 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Que s’iniciï l’expedient per la contractació municipal dels serveis de 

comunicació i difusió institucional, entorn digital, transparència, bon govern i 

participació ciutadana de Riudellots de la Selva.   

 

SEGON.- Que la Secretària Interventora emeti un informe sobre el percentatge 

que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent 

als efectes de determinar l’òrgan competent,  així com sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir per a dur a terme la contractació . 

 

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

 

 

 

6.0.- SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ORNAMENTAL NADALENCA EN 

ARRENDAMENT 2018 

 

Amb motiu de la celebració de les festes nadalenques, aquest Ajuntament vol 

contractar en arrendament la corresponent lluminària ornamental. 

 

Vist que s’ha  demanat pressupost a dues empreses especialitzades del sector amb 

propostes estètiques de les figures ornamentals més adequades als criteris de judici 

de valor de la Regidoria de Festes.  

 

Empresa Data i núm. 

pressupost 

Preu (sense IVA) 

INGENIERIA, CONTROL Y 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA, SA  

04/06/2018 núm. 

292 

8.500,45 € 

XIMENEZ CATALUNYA, SLU 28/09/2018 8.680,00 € 

 

Per part dels serveis tècnics municipals, en data 4 d’octubre de 2018, s’ha emès 

informe de proposta de contracte menor per al lloguer de temporada de l’enllumenat 

ornamental nadalenc període 2018-2019 que conclou: 

 

“A la vista dels pressupostos sol·licitats per dur a terme el contracte, es proposa que 

lloguer de temporada de l'enllumenat ornamental Nadalenc període 2018-2019 el 

realitzi l'empresa INGENIERÍA, CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 

SA, ja que aquesta presenta la oferta econòmica més avantatjosa tenint en compte 

els preus de mercat.”  

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions de competències 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, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar i acceptar el pressupost de INGENIERIA, CONTROL Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA amb CIF B60700473 domiciliada al Polígon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrial “Els Pintors” C. Rubens, 4 de Ripoll Codi Postal 17500, pel subministrament 

en arrendament de les lluminàries d’ornamentació nadalenca segons pressupost 

número 292 de 4 de juny de 2018 per un import de 10.285,54 € (IVA inclòs) 

 

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.338.22609 

 

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

 

 

 

7.0.- CONTRACTACIÓ DE DIVERSES ACTIVITATS I TALLERS PER IMPARTIR A 

LA BIBLIOTECA ANNA NADAL I SERRA I L'ESPAI JOVE DE RIUDELLOTS DE LA 

SELVA. ADJUDICACIÓ. 

 

Atès que el consistori considera convenient realitzar diverses activitats a la Biblioteca 

Municipal Anna Nadal Serra i a l’Escola, per tal de fomentar i dinamitzar la lectura i 

promocionar la cultura en general dels nostres infants; Tanmateix, per potenciar les 

habilitats psicosocials dels nostres joves es considera adient realitzar un taller periòdic 

de teatre a l’espai jove. 

Amb la finalitat de que amb la realització d’aquestes activitats es podrà beneficiar i 

millorar l’iterés i  promoció de la lectura i la cultura en general,  dels nostres infants i 

joves, es considera necessària la contractació dels serveis de diversos professionals 

específics, altament especialitzats i amb experiència i vàlua contrastada pel consistori, 

per tal de portar-les a terme. 

Les activitats a portar a terme son les següents: 

Activitat  Empresa   Preu sense IVA 

Contes de l’Amèrica Llatina, 1 

representació a la biblioteca 

Sensedrama Teatre 

(Silvia Molins Garcia) 

 200,00 € 

Contes per Nadal, 1 sessió a la 

biblioteca 

David Planas i LLadó 160,00 € 

Hora del Conte a la biblioteca: 

En Bum i el Llibre Màgic de les 

Fades 

Ignasi Gilbert Baixauli 120,00 € 

Taller Lego Mindstorms a la 

biblioteca 

Jesús Muñoz Vidal 16 €/inscrit (fins a 6 

inscrits) 

15 €/inscrit (de 7 a 18 

inscrits) 

14 €/inscrit (de 19 a 21 

inscrits) 

Taller de lectura a la biblioteca Àngels Roura 

Massaneda 

120,00 € 

Espectacle d,ombres a la 

biblioteca 

Animamundi teatre 300,00 € 

Taller de Haloween, a la Marta Rossell 180,00 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteca Fontanillas 

Dinamització a la lectura de 

l’obra de Montserrat Abelló, a la 

biblioteca 

Olga Cercós Bernal 300,00 € 

Sessió Conte “Castanyes i 

castanyots” a l’Escola 

Col·lectiu Les Arts 

Unides SCCL 

180,00 € 

Taller de teatre (de quatre 

mesos de durada), Taller de 

dramatúrgia (de dos mesos de 

durada) i Taller d’escenificació 

teatral (de quatre mesos de 

durada) 

Maria León Bolivar 216,00€/mes 

 

Vistes les propostes de despesa de contracte menor de serveis emeses pels regidors 

Sra. Cristina Pineda i Espinosa en data 20 de setembre de 2018 i del Sr.  Josep Lluis 

Santamaria i Moreno en data 14 de setembre 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, ACORDA: 

 

PRIMER.-Aprovar el pressupost i adjudicar a SILVIA MOLINS GARCIA 

(SENSEDRAMA TEATRE), amb NIF: 52.167.436-D- i domicili a C/ L’Olivereta, 2 1º 4ª 

de 08629 Torrelles de Llobregat, per la representació de Contes de l’Amèrica Llatina, 

segons pressupost de 26 de juny de 2018, per import de 242,00 € (IVA inclòs) 

 

SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a DAVID PLANAS I LLADÓ, amb NIF: 

40.322.309-C- i domicili a C/ Palamós, 16 de 17460 Celrà, per la sessió de contes per 

Nadal, segons pressupost de 28 de juny de 2018, per un import de 193,60 € (IVA 

inclòs) 

 

TERCER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a IGNASI GILABERT BAIXAULI, amb 

NIF: 46.343.139-W- i domicili a l’Avinguda d’Osona, 10 de 08505 Santa Eulàlia de 

Riuprimer, per la sessió de l’Hora del Conte: “En BUM i el Llibre Màgic de les Fades”, 

segons pressupost de 10 de gener de 2018, per un import de 145,20 € (IVA inclòs) 

 

 QUART.- Aprovar el pressupost i adjudicar a JESÚS MUÑOZ VIDAL, amb NIF: 

40.339.851-J- i domicili al Psg. Marquès de Camps, 57 3º 1ª de 17190 Salt, pel taller 

de Lego Mindstorms, segons pressupost de 26 de juny de 2018, a raó de 16,00 € 

/inscrit exempt d’IVA (fins a 6 inscrits), 15,00 € /inscrit exempt d’IVA (de 7 a 18 

inscrits) i 14,00 €/inscrit exempt d’IVA (de 19 a 21 inscrits). 

 

 CINQUÈ.- Aprovar el pressupost i adjudicar a ÀNGELS ROURA MASSANEDA, 

amb NIF: 40.320.371-Z- i domicili a C/ Josep Pla, 10 de 17457 Riudellots de la Selva, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per la sessió taller al Club de Lectura de la Biblioteca, segons pressupost de 26 de 

març de 2018, per un import de 145,20 € (IVA inclòs) 

SISÈ.- Aprovar el pressupost i adjudicar a KERSTIN VON PORAT, amb NIE: X-

1926678-Z- i domicili a Can Tasi s/nº  17851 Maià de Montcal, per l’espectacle 

d’ombres a la biblioteca, segons pressupost de 14 de juny de 2018, per un import de 

363,00 € (IVA inclòs) 

 

SETÈ.- Aprovar el pressupost i adjudicar a MARTA ROSSELL I FONTANILLAS, 

amb NIF: 52.153.281-E i domicili al C/ Santa Fe, 8 de 08470 Sant Celoni, pel taller de 

Haloween “Divertit antifaç per la festa de Halloween”, segons pressupost de 13 de 

juny de 2018, per un import de 198 € (IVA inclòs) 

 

VUITÈ.-Aprovar el pressupost i adjudicar a OLGA CERCÓS BERNAL, amb NIF: 

40.531.478-G- i domicili a C/ Carles Riba, 11 de 17255 Begur, per la  sessió de 

dinamització a la lectura de l’obra de Montserrat Abelló, segons pressupost de 19 de 

juny de 2018, per un import de 300 € (IVA exempt) 

 

NOVÈ.- Aprovar el pressupost i adjudicar a COL·LECTIU LES ARTS UNIDES, 

SCCL, amb NIF: F17473638 i domicili a Santa Anna, 16 de 17853 Argelaguer, per la 

sessió de contes “Castanyes i castanyots” a l’Escola de Riudellots, segons pressupost 

de 29 de juny de 2018, per un import de 217,80 € (IVA inclòs) 

 

DESÈ.- Aprovar el pressupost i adjudicar a MARIA LEÓN BOLIVAR, amb NIF: 

40.463.084-N- i domicili a C/ Nou, 4 de 17183 Sant Dalmai, per la realització de tres 

activitats: taller de teatre (de quatre mesos de durada), el taller de dramatúrgia (de 

dos mesos de durada) i el taller d’escenificació teatral (de quatre mesos de durada), 

amb una classe setmanal d’1 hora i 30 minuts, segons pressupost de 18 de setembre 

de 2018, per un import mensual de 231,12 € (IVA inclòs) per 10 mensualitats.  

 

ONZÈ- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.338.22609 del 

pressupost vigent. 

 

DOTZÈ.-  Donar trasllat de la part necessària del present acord als interessats. 

 

 

 

8.0.- URGENT: 

 

 

8.1.- REPARACIÓ DEL PARQUET DEL PAVELLÓ. ADJUDICACIÓ. 

 

Atès que s’ha observat que diverses lames de fusta del parquet del pavelló municipal 

estan aixecades, impedint la seva utilització, és fa necessari i urgent contractar una 

empresa especialitzada pel seu arranjament.  

  

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel regidor Sr. 

Gerard Fabrellas i Ciurana, de 9 d’octubre de 2018, en la que es fa palès que diverses 

mercantils han rebutjat l’arranjament del parquet atesa la seva complexitat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en 

virtut de les delegacions de competències 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, ACORDA: 

 

PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta. 

 

SEGON.- Acceptar el pressupost i adjudicar a DECORESPORT, SA amb NIF: A-

08813743 i domicili al C/ Marina, 20 4t 3ª de 08005 Barcelona, per l’arranjament del 

parquet del pavelló municipal, segons pressupost número 18/  /00419 de 8 d’octubre 

de 2018, per import de 1.167,65 €  (IVA inclòs) 

   

TERCER.- Significar a l’empresa que l’arranjament s’ha de fer de forma 

immediata. 

 

QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.1522.21200 del 

pressupost de l’exercici vigent. 

 

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

 

 

 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a 

amb mi. 

 

 

Signat electrònicament, 
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