
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 

2019 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000012  

Caràcter: Sessió Extraordinària 

Data: 11 de juny de 2019 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 08:35 h 

Lloc: sala 1 de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

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.  

 

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

2.- AUTORITZACIÓ, ORDENACIÓ I PAGAMENT DESPESES VARIES 

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

D’ABRIL. VARIS 

4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A S G 

5.- SERVEI DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS A ESCOMESA I SALA TÈCNICA PER LA 

SALUBRITAT DE LES INSTAL·LACIONS D'ALT RISC PER TRANSMISSIÓ DE LA 

LEGIONEL·LOSI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

6.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA 

I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS PERDUTS I/ ENSALVATGITS 

AMB L'AJUNTAMENT. 

7.- URGENTS: 

7.1.- DONATIU  A L'ENTITAT BENEFICA ROTARY CLUB GIRONA PER LA SEGONA 

EDICIÓ DEL PROJECTE GIROINFANT. APROVACIÓ 

8.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de Govern Local celebrada el dia 29 de maig 

de 2019. 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, ORDENACIÓ I PAGAMENT DESPESES VARIES 

 

AUTORITZACIÓ, ORDENACIÓ I PAGAMENT DESPESES VARIES 

 

Vistes 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/2019/11 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CENT SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS I 

NORANTA-CINC CÈNTIMS (175.848,95€).  

 

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

de despeses 4/2019 per import de QUARANTA-QUATRE MIL CENT DIVUIT EUROS I 

SEIXANTA-UN CÈNTIMS (44.118,61€), corresponent al període comprés entre el dia 1 

i el 30 d’abril de 2019, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número 

2019DECR000457 de data 5 de juny de 2019, la qual s’annexa. 

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

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

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

MES D’ABRIL. 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’ 

ABRIL, en període voluntari i executiu, per un import total de 171.239’46€, pels 

conceptes 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 1.117’70€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes d’ ABRIL 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 

2019 IBI BICES 110.567,54 

2019 CEMENTIRI 4.560,30 

2019 DESCOMPTE PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-40,00 

2019 DESCOMPTE PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-290,00 

2019 ESCOMBRARIES 140.267,00 

2019 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 258,48 

2019 IBI RÚSTICA 15.307,84 

2019 IBI URBANA 1.330.484,01 

2019 INTERESSOS DE DEMORA 180,16 

2019 IVTM 269,02 

2019 MULTES/SANCIONS 80,00 

2019 MULTES/SANCIONS 280,00 

2019 MULTES/SANCIONS 580,00 

2018 REDUCCIÓ 25% (RECÀRREC 

EXTEMPORANEÏTAT) 

-47,65 

2019 TAXA 1,5 (EXPEDIENT INSPECCIÓ) 1.842,17 

TOTAL CÀRRECS 1.604.298,87€ 

 

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes d’ABRIL tramès pel mateix 

Servei de Recaptació 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 

2013 IVTM 82,30 

2015 ESCOMBRARIES 432,21 

2016 ESCOMBRARIES 432,21 

2017 ESCOMBRARIES 432,21 

2017 IIVTNU 1.304,35 

2017 RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT 65,21 

2018 ESCOMBRARIES 432,21 

2018 MULTES/SANCIONS 100,00 

2019 IBI URBANA 224,58 

2019 IBI URBANA 224,58 

2019 IBI URBANA 190,68 

2019 IBI URBANA 190,68 

TOTAL BAIXES 4.111,22€ 

 

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

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  



 

 

 

 

 
 

 

 

4.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A S G 

 

 

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A S G 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística número  X2018000384, i els diversos 

documents que hi figuren incorporats. 

 

Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, de data 4 de juny de 2019 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:  X2018000384 

 

 Sol·licitant:   A S G  

 

 Obres que s’autoritzen:   HIVERNACLE DE 315 M2 PER A 1875 PLACES DE 

GALLINES CAMPEROLES. 

 

 Emplaçament:  FINCA CAMP ONYAR (VEINAT TORREPONSA) 

 

 Referència Cadastral :  17159A005000050000QT 

 

 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: ...................... 268,32.-€ 

  

 

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

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 36955,51.-€ 

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

Quota impost ......................................................... 1141,92.-€ 

 

  

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 obres caldrà aportar Programa de Control de 



 

 

 

 

 
 

Qualitat. 

 

2. De caràcter urbanístic: 

 

2.1 La tanca s’ha d’ajustar a les condicions que fixa l’article 136.5 de la Normativa de 

les Normes Subsidiàries : 

 

- En sòl no urbanitzable només es permeten les tanques del tipus infranquejables 

per formar el clos immediat a les edificacions i instal·lacions existents, per a 

protegir determinades infraestructures, com carreteres, autopistes, etc o per 

protecció pública. 

 

- Aquestes tanques es faran amb reixat de malla metàl·lica fins a una alçada 

màxima de 1’50 metres. 

 

- Les tanques respectaran les separacions de protecció de carreteres establertes 

pels respectius organismes titulars. Dels camins veïnals es separaran com a mínim 

tres metres i mig a partir de l’eix del camí. 

 

3. Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: 

 

3.1. L’ obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), que 

s’adjunta a la present llicència,  per estar la zona afectada per les servituds 

aeronàutiques de l’Aeroport de Girona. 

 

4. Altres informes que es requereixen amb caràcter previ: 

 

4.1 L’obtingut per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació, de la Generalitat de Catalunya,  de data 29 de maig de 2019 i 

que s’adjunta a la present llicència.  

 

4.2 L’obtingut per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  de  data 2 

d’agost de 2018 i que s’adjunta a la present llicència. 

 

4.3 L’obtingut per part del Departament de Cultura,  de la Generalitat de 

Catalunya, de data 14 de setembre de 2018 i que s’adjunta a la present 

llicència. 

 

4.4 L’obtingut per part de l’Agència Catalana de l’Aigua,  de data 18 de gener de 

2019 i que s’adjunta a la present llicència 

 

1. 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.  

 



 

 

 

 

 
 

4.2  S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició 

d’acord amb el que determina 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 

(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o 

productor dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

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

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

5.0.- SERVEI DE MODIFICACIONS ESTRUCTURALS A ESCOMESA I SALA 

TÈCNICA PER LA SALUBRITAT DE LES INSTAL·LACIONS D'ALT RISC PER 

TRANSMISSIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

 

A conseqüència de la presència de legionel·la en les instal·lacions del FOODLAB a 

l'estiu de 2018, el dia 8 de febrer proppassat els tècnics del CECAM, empresa  

proveïdora de DIPSALUT, van realitzar la visita d’assessorament a l'equipament per a 

valorar les reformes estructurals a realitzar per a la prevenció i el control de la 

legionel·la de les instal·lacions d'alt risc de transmissió de la legionel·losi, per tal de 

que aquestes es portin a terme d'acord amb els criteris que s'especifiquen a la 

normativa d'aplicació per a la prevenció i el control de la legionel·la, i altra normativa 

d'obligat compliment. 

 

D’acord amb les orientacions tècniques especificades en l’informe elaborat pel CECAM, 

es va demanar pressupost a diferents empreses per a la realització dels treballs de 

modificacions estructurals a escomesa i sala tècnica del Foodlab, amb el següent 

resultat: 

  

Empresa Registre entrada 
Import 

(IVA exclòs) 

Insel, SA --- --- 

Clifel, SA E2019003062 04/06/19 4.096,13.-€ 

Instal·lacions Riudellots serveis i 

aplicacions, SL 

E2019003063 04/06/19 4.715,28.-€ 

 

Vist l’informe emès el dia 4 de juny de 2019 per l’enginyer tècnic municipal, el qual 

conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l’adjudicació del contacte de 

reforma estructural de les instal·lacions d’alt risc de legionel·la del FOODLAB a favor 

de l’empresa CLIFEL, SA ja que aquesta presenta l’oferta econòmica més avantatjosa 

tenint en compte els preus de mercat”. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra. 

Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest 

Ajuntament. 

 

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



 

 

 

 

 
 

virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, 

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva 

possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

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

 

 PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per CLIFEL, S.A., amb domicili a 

Banyoles-17820, a l’Avinguda Països Catalans, 240-242, i amb CIF A-17.039.462, per 

a la realització de les modificacions estructurals a l’escomesa i sala tècnica del Foodlab 

per a la correcta prevenció i control de la legionel·la, per import de 4.956,32.-€ (IVA 

inclòs). 

 

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 1522.21300. 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un 

exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i 

signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei. 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

6.0.- APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA 

RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS 

PERDUTS I/0 ENSALVATGITS AMB L'AJUNTAMENT 

 

El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia 

abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997. Aquest servei es 

presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca. 

 

En data 8 de març de 2017 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva,  va transmetre 

al Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 

l’Ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels 

animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.  

 

D’acord amb el que estableix aquest conveni de delegació de responsabilitats de la 

recollida i control d’animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits entre 

els Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments de la Comarca, cada exercici es 

determinaran les prestacions econòmiques que hauran d’abonar els Ajuntaments, les 

quals seran incorporades com addenda als respectius convenis. 

 

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

 

 PRIMER.-  Aprovar addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la 

recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits 

amb l’Ajuntament (exercici 2019).  



 

 

 

 

 
 

 

 SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22502 pressupost de 

l’exercici.  

 

 TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la 

signatura de l’addenda del conveni, així com per a la realització de qualsevol altre 

tràmit que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor. 

 

 QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.  

 

 

 

ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA 

RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, 

PERDUTS I/O ENSALVATGITS AMB L’AJUNTAMENT (Exercici 2019) 

Introducció 

El Consell Comarcal de la Selva exerceix el servei de recollida d’animals de companyia 

abandonats, perduts i/o ensalvatgits directament des de l’any 1997. Aquest servei es 

presta amb gestió directa i per als municipis de la comarca. 

D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a 

l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o 

ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans. El punt 2 de l’anterior 

article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, preveu que els ajuntaments puguin delegar la 

responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals 

supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota 

l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels Animals. 

En data 7 de febrer de 2017, la Comissió Permanent del Ple va adoptar l’acord 

d’aprovar el conveni tipus de delegació de la responsabilitat de la recollida i control 

dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, el qual va ser 

notificat a tots els ajuntaments per la seva aprovació. 

En data 8 de març de 2017 l’ajuntament de Riudellots de la Selva, ha tramés al 

Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i 

l’ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals 

de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits signat. 

Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la 

Selva 

El municipi Riudellots de la Selva d’acord amb el preus establerts per a les diferents 

tipologies que al final s’especifica, rep els serveis següents : 

Servei ordinari: 

Aquest servei inclou la recollida d’animals de companyia en dies laborables i horari de 

08,00 a 14,30 h, l’acollida dels animals fins que siguin recuperats pels seus 

propietaris, o la seva adopció en cas d’animals abandonats, la gestió dels expedients i 

la gestió veterinària. Per a prestació d’aquest servei s’estipula anualment un preu per 

cada ajuntament, amb un pagament únic. 

Servei extraordinari (recollida) 



 

 

 

 

 
 

Aquest servei inclou les recollides fora de l’horari ordinari, concretament: 

5. Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h 

6. Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h. 

7. Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores). 

 

Aquest servei és de prestació voluntària per part dels ajuntaments, únicament merita 

despesa en cas de ser requerit i d’acord a la tipologia del servei. Aquesta despesa serà 

facturada trimestralment. 

 Servei de sanejament de gats per establiment de colònies urbanes controlades. 

Aquest servei és de prestació voluntària, únicament merita despesa en cas el municipi 

encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i esterilització dels gats per 

a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes. Correspondrà a l’Ajuntament 

liquidar l’import  trimestralment atenent als preus establerts anualment per a la 

contraprestació d’aquest servei que inclou: reunions amb els veïns, coordinació amb 

l’ajuntament i els voluntaris, cessió del material de captura, desplaçament dels 

animals capturats, atenció veterinària, esterilització, marcatge i retorn a la colònia. 

Segon: Finançament dels serveis   

El conveni estableix en el seu apartat cinquè el finançament d’aquest servei. Totes les 

despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de recollida i 

acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del  Consell 

Comarcal de la Selva. L’ens comarcal serà el responsable de l’elaboració del 

pressupost anual i de la seva aprovació.  

1. Servei ordinari de recollida i d’estada dels animals al CAAS 

 

La contraprestació econòmica que correspon a cada municipi per la prestació i 

disponibilitat del servei de recollida ordinari, el control dels animals i totes les gestions 

administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals 

s’elaborarà anualment tenint en compte: 

 El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT). 

 El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT). 

 La superfície del municipi. 

 El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi. 

 

Els ajuntaments aportaran, en el seu conjunt, un 55% del pressupost de despeses, 

sense incloure les partides d’inversions (100% Consell Comarcal) i les del servei de 

recollida extraordinari (recollides en festius, caps de setmana, tardes i nits, que 

correspon 100% als ajuntaments que ho requereixin). 

Els tècnics dels Departament de Territori i Sostenibilitat elaboren anualment 

pressupost del servei de recollida i control d’animals de companyia. La distribució de 

l’aportació municipal es realitza tenint en compte: 

 Nombre d’habitants ........  35 % 

 Superfície del municipi ...  10 % 

 Nombre d’habitatges ......  15 % 

 Gossos recollits (3 darrers anys) 35 % 

 Gats recollits (2 darrers anys)    5 % 

 



 

 

 

 

 
 

Atenent aquests paràmetres els valors de la contraprestació pel servei de recollida 

ordinari i d’acollida dels animals que correspon a l’ajuntament és: 

Municipi: Riudellots de la Selva 

 % total comarca euros comarca euros municipi 

Habitants (2.029 h ) 1,25 % 52.500,00 € 656,50 € 

Superfície (13,12 km2) 1,44 % 15.000,00 € 215,85 € 

Habitatges (636 h) 1,00 % 22.500,00 € 225,73 € 

Gossos  (8 gossos) 0,72 % 52.500,00 € 378,65 € 

Gats (1 gat) 1,29 % 7.500,00 € 96,46 € 

Quota fitxa (1.000,00 €)  24.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL    2.573,19 € 

 

Aportació total ajuntaments:     174.000,00 euros 

Aportació quotes fitxes         24.000,00 euros 

Aportació quotes variables    150.000,00 euros 

 

Distribució per habitants (35%)    52.500,00 euros 

Distribució superfície (10%)     15.000,00 euros 

Distribució habitatges (15%)     22.500,00 euros 

Distribució gossos (35%)     52.500,00 euros 

Distribució gats (5%)        7.500,00 euros  

  

2. Servei de recollida extraordinari 

Servei Extraordinari Preu unitari 

Recollida extraordinari dies laborable de 14,30 a 22,00 h 62,40 €/gos 

Recollida extraordinària en dissabtes, festius i horari nocturn 
(de 22,00 a 08,00 h) 

78,00 €/gos 

Recollida extraordinària fallida 41,60 €/servei 

Manteniment d’animals en el dipòsit municipal temporal de 
l’Ajuntament fins a 72 hores. 

26,00 €/gos 



 

 

 

 

 
 

Trasllat directe del gos al CAAS (municipis sense dipòsit 

municipal temporal) 

15,60 €/gos 

 

3. Servei de sanejament colònies urbanes de gats 

 

Sanejament i control gats colònies urbanes Import 

Cost unitari per gata femella 55,00 €/animal 

Cost unitari per gat mascle 30,00 €/animal 

Test serològic FeLV / FIV 15,0 € / test 

 

Tercer: Vigència 

En tot allò no previst en la present addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el  

conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’ajuntament de Riudellots de la Selva 

per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels animals de 

companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits. 

Els imports per a la prestació dels serveis seran vigents per l’exercici en curs. 

Quart: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament 

 Import de: 2.573,19 € per a la prestació del servei ordinari, mitjançant pagament 

únic a l’inici de l’exercici 2019. 

 En cas de requerir els serveis de recollida extraordinari i/o el de sanejament de 

colònies urbanes de gats, es facturarà trimestralment, d’acord al nombre de 

serveis requerits, la seva tipologia i els preus establerts a l’apartat segon. 

 

Santa Coloma de Farners,  

 

Montserrat Roura Massaneda Salvador Balliu i Torrella 

 

 

 

Alcaldessa President 

Ajuntament de Riudellots de la Selva Consell Comarcal de la Selva  

 

 
 

Èlia Massó i Tamayo Francesc Xavier Hernàndez Corominas 

 

Secretària Secretari 



 

 

 

 

 
 

Ajuntament de Riudellots de la Selva Consell Comarcal de la Selva 

 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- URGENTS: 

 

7.1.- DONATIU  A L'ENTITAT BENEFICA ROTARY CLUB GIRONA PER LA 

SEGONA EDICIÓ DEL PROJECTE GIROINFANT. APROVACIÓ 

 

Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Antonio Cruz en representació de l’entitat 

Rotary Club de Girona, en data 10 de juny de 2019 amb Registre d’entrada número 

E2019003153. 

 

Atès que Rotary Club Girona celebrarà el dia 21 de juny de 2019 un concert i un sopar 

benèfic amb l’objectiu d’ajudar i erradicar l’exclusió social infantil a través del projecte 

INVULNERABLES, que és la segona edició del Projecte Giroinfant. 

 

Vist que el projecte Invulnerables és una iniciativa que treballa perquè tots els infants 

i les seves famílies tinguin les mateixes oportunitats, independentment del seu origen. 

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és trencar el cercle de la pobresa que es 

transmet de generació en generació a través d’una eina fonamental com és l’educació. 

Però per aconseguir-ho de forma igualitària i amb les mateixes oportunitats, es 

necessita una xarxa de treball coordinada i formada per entitats publiques i privades. 

 

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. Des de fa 30 anys, 

Rotary Club Girona planifica i treballa per aconseguir aquests objectius i impulsar en 

cada un dels seus actes, els valors rotaris que contribueixin en la millora de la vida 

social de moltes persones arreu del món. 

 

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, ACORDA: 

 

 PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta. 

 

 SEGON.- Atorgar a Rotary Club Girona un donatiu de 300 euros com a 

patrocinador de la segona edició del projecte Giroinfant. 

 

 TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 231.48004 del 

pressupost del corrent exercici. 



 

 

 

 

 
 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord a Rotary Club Girona. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

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 la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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