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ASSISTENTS:

Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda

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

Han excusat la seva absència:
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés

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 26 de gener 
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 RESJGL 2016/1 DE DATA 12 
DE GENER DE 2016

2. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 
VARIS.

3. OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L'ENTORN 
DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU". 
ADJUDICACIÓ.

4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT, PEL CURS 
2016-2017. APROVACIÓ

5. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ COMISSIÓ 
DE FESTES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER ORGANITZAR ELS 
PASTORETS DE NADAL

6. ASSABENTATS

7. URGENTS:

7.1 SERVEIS DIRECCIÓ DE LES OBRES D'ASFALTATGE DE DIVERSOS 
CARRERS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA 
SELVA (FASES 2, 3 I 7). ACCEPTACIÓ CONDICIONS TÈCNIQUES I 
ECONÒMIQUES.

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

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL 2016/1 DE DATA 12 
DE GENER DE 2016

Vista la proposta d’acord número PRP2016/47 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 12 de gener de 2016  (RESJGL2016/1), 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 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local, celebrada el proppassat dia 12 de gener de 2016 (RESJGL2016/1).

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. 
VARIS.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/36 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.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació 
del Consell Comarcal de La Selva  (Reg. entrada  núm. 137 de 13.1.2016), 
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corresponent als imports recaptats durant el mes de desembre de 2015, en període 
voluntari i executiu, per un import total de 113.689,80€, 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 1.080,52€..

SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de desembre de 
2015 tramès pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva 
(Reg. entrada núm. 138 de 13.01.2016) i referit als conceptes tributaris i imports 
que seguidament s’indiquen:

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

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS ACCESSOS I ORDENACIÓ DE L'ENTORN 
DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN "EL LLIRI BLAU". 
ADJUDICACIÓ.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/45 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

EXERCICI CONCEPTE IMPORT
2015 DEIXALLES 63,59€
2015 IBI URBANA 5,63€
2015 IIVTNU-IMPOST 

S/INCREMENT VALOR 
TERRENY N. URBANA

18.964,18€

2015 IVTM-IMPOST VEHICLES 
T.M.

57,12€

TOTAL CÀRRECS 19.090,52€
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La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 12 de gener proppassat, va 
acordar, entre d’altres, requerir a la companyia mercantil XAVIER ALSINA, S.A., qui 
va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa en el procediment negociat 
sense publicitat seguit per a la contractació de les obres de pavimentació dels 
accessos i ordenació de l’entorn del Centre de serveis per a la gent gran “El lliri 
blau”, per tal que, dins el termini de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de 
la notificació del requeriment, presentés la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social; de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte; una declaració relativa a la part del contracte 
que tingui previst subcontractar; així com la documentació acreditativa d’haver 
constituït la garantia corresponent al 5% de l’import de la seva oferta econòmica, 
de conformitat amb l’establert a l’article 151.2 del TRLCSP. 

El Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya corresponent a l’anualitat 2015, subvencionarà fins a 
42.063,00.-€ les citades obres de pavimentació dels accessos i ordenació de 
l’entorn del Centre de serveis per a la gent gran “El lliri blau”.

Vist que el dia 21 de gener d’enguany ha tingut entrada en el Registre general de 
documents d’aquest Ajuntament, amb número de registre 268, escrit de XAVIER 
ALSINA, S.A. juntament amb el qual, s’acompanya certificat d’estar al corrent de 
pagament a l’AEAT i a la Seguretat Social; declaració de no subcontractar cap dels 
treballs descrits en el projecte; relació nominal de treballadors donats d’alta a la 
Tresoreria General de la Seguretat Social i còpia del rebut de pagament de les 
quotes; així com aval bancari per import de 3.124,50.-€.

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 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:

PRIMER.- 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., domiciliada a Campllong-17459, al camí 
de Fornells, 23, i amb NIF A-17.228.131; per ser la seva oferta, l’econòmicament 
més avantatjosa de totes les ofertes presentades, d’acord amb el següent detall:

Empresa
Puntuació 

oferta 
econòmica

Puntuació 
millores

Puntuació 
garantia

Total 
puntuació

Construccions Rebujent, 
SA

-- -- -- --

Xavier Alsina, SA 8 punts 5 punts 2 punts 15,00 punts
Construccions Fusté, SA 7,83 punts 5 punts 2 punts 14,83 punts

SEGON.- L’import del contracte adjudicat és de SEIXANTA-DOS MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA EUROS (62.490,00.-€), més TRETZE MIL CENT VINT-I-
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DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (13.122,90.-€), en concepte d’IVA; i 
comprèn:

- L’execució de les obres contemplades en el 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.

- L’execució de les obres descrites en els documents annexes al Projecte 
(millora 1 i millora 2), relacionades amb l’objecte del contracte i sense 
cost addicional per l’Ajuntament (clàusula 13.b) del PCAP).

- Termini de garantia de les obres: cinc anys.

La despesa derivada de la present contractació es finançarà amb càrrec a la 
partida 15.459.60909 del pressupost de l’exercici 2015.

TERCER.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, 
determinants de la seva selecció davant la resta d’ofertes valorades, es detallen a 
continuació:

Empresa Preu ofert 
(sense IVA)

Millores 
(clàusula 

13.b) PCAP)

Termini 
addicional de 

garantia
Xavier Alsina, SA 62.490,00.-€ Si 48 mesos
Construccions Fusté, SA 62.700,00.-€ Si 48 mesos

QUART.- El termini d’execució de les obres contemplades tant en el Projecte 
de pavimentació dels accessos i ordenació de l’entorn del Centre de serveis per a la 
gent gran “El lliri blau”, com en els documents de millores (1 i 2), serà de QUATRE 
(4) MESOS, a comptar des de l’endemà de la data de lliurament de l’acta de 
comprovació del replanteig, de conformitat amb l’establert a la clàusula 6 del PCAP.

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a la 
resta d’empreses licitadores que han pres part en el procediment i, simultàniament, 
publicar l’acord d’adjudicació del contracte en el perfil del contractant.

SISÈ.- Significar a la companyia mercantil XAVIER ALSINA, S.A., que la 
formalització del contracte adjudicat, s’haurà d’efectuar dins els quinze dies hàbils 
següents a la recepció de la notificació del present acord als licitadors.

SETÈ.- Un cop formalitzat el contracte, es procedirà a la seva publicació en 
el perfil del contractant, de conformitat amb l’establert a l’article 154 del Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic.

VUITÈ.- D’acord amb l’establert a la clàusula 21 del PCAP, en el termini 
màxim dels quinze dies hàbils següents a la data d’adjudicació del contracte i, en 
tot cas, amb caràcter previ a la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, XAVIER ALSINA, SA haurà de presentar al Registre general de 
documents d’aquest Ajuntament, un Pla de seguretat i salut en el treball, d’acord 
amb les prescripcions de l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre 
seguretat i salut en les obres.
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NOVÈ.- Al tractar-se d’una obra subjecte a subvenció del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya (PUOSC) de la Diputació de Girona, l’empresa adjudicatària, 
d’acord amb l’establert a la clàusula 17.1.d) del PCAP, haurà d’adquirir i instal·lar, 
al seu càrrec, el rètol informatiu de les obres amb el text i amb la forma establerts 
a: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/813/815/05_Annex_del_model_4_Re
tol_de_la_senyalitzacio_d_obres.pdf

Així mateix, les certificacions d’obra a presentar per l’adjudicatari s’hauran d’ajustar 
al model establert a: 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/811/813/03_Model_3_Certificat_d_ob
ra_executada_autocalculable.pdf

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4. CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT, PEL CURS 
2016-2017. APROVACIÓ

Vista la proposta d’acord número PRP2016/42 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2012, va 
aprovar el conveni de col·laboració del projecte Reciclatext amb l’AMPA de l’Escola 
de Riudellots de la Selva, pels cursos del 2012-2013 al 2015-2016.

Atès que l’objectiu del projecte reciclatext és garantir la continuïtat del programa de 
reutilització dels llibres de text que l’escola de Riudellots té en funcionament des de 
l’any 2003, aconseguit d’aquesta manera un estalvi econòmic, estalvi de paper i 
conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest material.

Atès que l’esmentat conveni finalitza el curs 2015-2016.

Vista la sol·licitud de l’AMPA de l’Escola de Riudellots en data 17 de desembre de 
2015, amb registre d’entrada 5889, al qual sol·liciten formalitzar un nou conveni 
pel projecte reciclatext.

Atès que és voluntat del consistori continuar col·laborant en aquest projecte.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració del projecte Reciclatext pel 
curs 2016-2017, que s’adjunta com a Annex a la present proposta.

SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i 
Massaneda, per a la signatura del Conveni, així com per a la realització de 
qualsevol altre tràmit que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor, 
si s’escau.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA de l’Escola de Riudellots 
de la Selva.

ANNEX I

CONVENI DE COL.LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT

OBJECTIU

L’objectiu d’aquest PROJECTE RECICLATEXT és garantir la continuïtat del 
programa de reutilització de llibres de text que l’escola de Riudellots té en 
funcionament des de l’any 2003 aconseguint d’aquesta manera un estalvi 
econòmic, estalvi de paper i conscienciar als alumnes i a les famílies del valor 
d’aquest material.

DURADA DEL PROJECTE

L’Escola, l’AMPA i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es comprometen a 
vetllar per aquesta continuïtat del projecte pel curs escolar 2016-2017.

PROTOCOL DE FUNCIONAMENT

Primer

S’entén per llibre de text el llibre que conté les explicacions d’una matèria o 
assignatura i que és utilitzat pels escolars per estudiar-la.
En aquests llibres no es podrà escriure encara que en ell apareguin exercicis o 
qüestionaris per respondre.

El quaderns de treball, fitxes, diccionaris, agendes i material escolar aniran a 
càrrec dels alumnes.

Segon

El claustre de professors i l’AMPA es comprometen a mantenir en el sistema 
Reciclatext els  llibres  de text durant tot el  temps  que la normativa vigent 
permeti.

Si en qualsevol moment una altra administració destinés una aportació 
econòmica als llibres de text, l’Ajuntament revisaria el seu ajut al projecte 
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Reciclatext.

Tercer

Cada alumne disposarà dels llibres durant tot el curs escolar, els utilitzarà a la 
classe i se’ls endurà per fer els deures.
Els professors i els pares vetllaran per tal que els alumnes no facin els exercicis 
en els llibres i tinguin cura d’ells garantint així la seva reutilització.

Quart

En la data fixada per l’escola i l’AMPA els alumnes estaran obligats a tornar a 
final de curs tots els llibres que han utilitzat en préstec durant el curs escolar.
En cas d’incompliment d’aquesta obligació els pares hauran de pagar l’import 
íntegre del llibre o llibres retornats. Aquest import serà el fixat per la 
distribuïdora de llibres en el moment de la seva adquisició.
En cas de no pagament en el termini fixat per l’AMPA l’alumne no podrà 
participar en el programa Reciclatext fins a la satisfacció total del deute.

Els alumnes participants en el projecte que deixin l’escola abans de finalitzar el 
curs escolar, hauran de lliurar els llibres de text a l’AMPA abans de marxar de 
l’escola.

Al final de curs l’AMPA comunicarà la data en la que hauran de ser retornats 
els llibres.
Aquests llibres seran revisats per una Comissió de Llibres durant l’última 
setmana del curs. Hi haurà una Comissió de Llibres per classe formada pel 
tutor del curs, un pare/mare de cada curs i un membre de l’AMPA.
Aquesta comissió informarà a l’equip directiu del centre i a la Junta d’AMPA de 
l’estat dels llibres.

Cinquè

La Comissió de Llibres revisarà tots els llibres retornats. 
En cas que els llibres no puguin ser reutilitzats:
1.- Per causes imputades a l’alumne.
L’alumne haurà de pagar l’import íntegre del llibre, ingressant aquest en el 
compte bancari de l’AMPA destinat al Projecte Reciclatext durant el mes de 
juny del curs escolar vigent.
Si aquest pagament no es produís, l’alumne quedaria exclòs del programa.

2.- Per causes no imputables a l’alumne.
En aquest cas la Comissió de Llibres proposarà la substitució d’aquests llibres 
amb càrrec al fons constituït amb la quota de manteniment.

La quota de manteniment s’haurà d’abonar en el compte bancari específic que 
indicarà l’AMPA durant el segon trimestre de l’any en curs.
En el cas de nous alumnes, aquests hauran d’abonar la quota de manteniment 
tant bon punt s’incorporin a l’escola.
La quota de manteniment servirà per adquirir llibres de text cada curs. L’objectiu 
d’aquesta quota és:
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1.- Conscienciar als pares i als alumnes de la necessitat de tenir cura dels 
llibres.

2.- Dotar de recursos al sistema per tal de garantir la reposició, adquisició i 
conservació dels llibres de text.

Sisè

La Comissió de Llibres assignarà abans de l’inici del curs escolar els llibres 
corresponents a cada alumne d’acord amb criteris d’equilibri  dels paquets 
assignats.

Setè

La quota de manteniment satisfeta pels pares es destinarà cada any a substituir 
els llibres que resultin inservibles per causes alienes als alumnes o per adquirir 
nous llibres en el cas de canvi de llibres en un cicle concret.

Vuitè

L’AMPA aportarà 2.000€ anuals al projecte que recollirà de les quotes 
Reciclatext que pagarà cada alumne,

L’Ajuntament per la seva part subvencionarà aquest projecte amb una 
aportació econòmica de 1500€ anuals a ingressar al compte de l’AMPA destinat 
única i exclusivament al Projecte Reciclatext.
L’AMPA presentarà anualment sol·licitud de subvenció de 1.500€

L’escola es compromet a fer una selecció acurada dels llibres adquirits per 
aquest projecte intentant minimitzar la despesa econòmica.

Anualment l’AMPA presentarà a l’Ajuntament la factura dels llibres del projecte 
Reciclatext una vegada adquirits.

Novè

L’AMPA disposarà d’un compte bancari específic per el Projecte Reciclatext.
El fons d’aquest compte s’utilitzarà única i exclusivament per a la reposició de 
llibres de text.”

Debat:
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ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: 

5. ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER 
ORGANITZAR ELS PASTORETS DE NADAL

Vista la proposta d’acord número PRP2016/44 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, 
en representació de la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva, en data 28 de 
desembre de 2015, registre d’entrada número 6029.

Atès que la Comissió de Festes ha organitzat durant les Festes de Nadal la 
representació teatral dels Pastorets de Riudellots.

Atès que la Comissió de Festes exposa en la sol·licitud esmentada que ha de fer 
front el pagament de la factura número 793 de data 19 de desembre de 2015, de 
Nando Massaneda per la direcció, arranjaments, posada en escena i equips tècnics 
dels pastorets, per import de 1.512,50€.

Atès que la comissió en concepte de taquillatge va recaptar un total de 1.145,00€, 
tal i com ens han detallat.

Vist l’interès públic d’aquesta activitat pel foment de la cultura catalana, tradicional 
i popular.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:

PRIMER.-Atorgar a l’Associació Comissió de Festes de Riudellots de la Selva 
amb NIF G55213227 una subvenció per import 367,50€ per sufragar part de les 
despeses del segon pagament a compte de la direcció, arranjaments, posada en 
escena i equips tècnics dels pastorets de Riudellots 2015, amb càrrec a la partida 
48010.338 del pressupost vigent.

SEGON.- Significar a la mateixa entitat que, tant bon punt en disposi, haurà
de presentar els justificants de pagament de la factura número 793 de 19 de 
desembre de 2015 de Nando Massaneda per import de 1.512,50€.

TERCERT- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en 
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de 
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al 
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a la Comissió de Festes de 
Riudellots de la Selva.

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

6. ASSABENTATS

La Sra Alcaldessa informa a la Junta de Govern Local dels següents assumptes:

1.- Varis:

Interessat: Montse Casalprim i Busquets
Data de presentació: 20/01/2016 R.E. número 253 
Assumpte al que es refereix: Memòria anual Espai Jove
Contingut del document: Memòria de les actuacions realitzades al llarg de l’any 
2015 i de les dades registrades des de l’inici de la seva contractació, en data 13 
d’octubre de 2014, i fins el dia 28 de desembre de 2015. 

Debat:

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. URGENTS:

7.1 SERVEIS DIRECCIÓ DE LES OBRES D'ASFALTATGE DE DIVERSOS 
CARRERS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 
(FASES 2, 3 I 7). ACCEPTACIÓ CONDICIONS TÈCNIQUES I 
ECONÒMIQUES.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/52 presentada a la Junta de Govern 
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de gener 
proppassat, va acordar, entre d’altres, ratificar l’acord adoptat per l’Alcaldessa-
Presidenta de la Corporació, de data 28 de desembre de 2015, d’adjudicació del 
contracte d’obres d’arranjament de l’asfaltatge del Polígon Industrial (fases 2, 3 i 
7), a la companyia mercantil ASFALTOS BARCINO, S.L.

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 
contemplades en el PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL A RIUDELLOTS DE LA SELVA (FASES 2, 3 I 7), per import de TRES MIL 
DOS-CENTS EUROS (3.200,00.-€).
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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 data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat 
dels 3  regidors assistents dels 4  que legalment la composen, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.

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 TRES MIL DOS-CENTS EUROS (3.200,00.-€), exempt d’IVA, per a la direcció i 
coordinació de seguretat i salut de les obres d’arranjament de l’asfaltatge del 
Polígon Industrial (fases 2, 3 i 7).

TERCER.- La despesa resultant de la present adjudicació serà a càrrec de la 
partida 22706.920 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 21:15 hores.

 Compleixi’s Ho certifico

Montserrat Roura i Massaneda
             Alcaldessa

             Èlia Massó  i Tamayo
           Secretària-interventora
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