ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 5 de desembre de 2017,
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.

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

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Han excusat la seva absència:
Cap
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2017

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORENACIÓ DE DESPERES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PARBOMA SL
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EXPLOTACIONS BOSCH TORRENT SL
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
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8. PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-15
BRAVA, S.A. APROVACIÓ DEFINITIVA.

AMPLIACIÓ

FRIGORÍFICS

COSTA

9. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENR D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05).
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10. OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
11. CONTRACTACIÓ SERVEI REVISIÓ SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS CAMPANA
CUINA FOODLAB. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
12. CONDICIONAMENT DIFERENTS ROTONDES DEL MUNICIPI. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOSTOS.
13. URGENTS:
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13.1 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AGRUPACIÓ
ESPORTIVA RIUDELLOTS (ACER) DESPESES ANY 2017.

CULTURAL

I

13.2 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS
DEL CRIC PER LES DESPESES DE LES ACTIVITATS CURS 2017.
14. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1095 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 21 de novembre de 2017 (RESJGL2017/20).
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 21 de novembre de 2017
(RESJGL2017/20).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORENACIÓ DE DESPERES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1086 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vista la relació de factures que s’indicarà.
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 F/2017/21 que s’adjunta al present
com annex, d’import TRENTA-NOU MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS I
SETANTA-CINC CÈNTIMS (39.243,75€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1070 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
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, corresponent als imports recaptats durant el mes
d’OCTUBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 69.453,61€, 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 613,16€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent el mes d’OCTUBRE 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
2017
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2017
ICIO
2017
ICIO
2017
IIVTNU
2017
IVTM
TOTAL CÀRRECS
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112,81
87,52
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292,67
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TERCER.- Aprovar les baixes corresponent el mes d’OCTUBRE 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
2012
IBI RÚSTICA
2012
IBI RÚSTICA
2012
IBI RÚSTICA
2012
IBI RÚSTICA
2016
IBI RÚSTICA
2016
IBI URBANA
2017
IAE
2017
IBI RÚSTICA
2017
IBI URBANA
2017
ICIO
2017
ICIO
TOTAL BAIXES

IMPORT
17,28
17,62
17,80
17,80
8,38
19,24
4.672,60
8,38
12,65
112,81
87,52
4.992,08

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

Debat:

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

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1065 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/600, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 600 - 01 11 004 189 /2017
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Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE 10 M DE RASA PER
ESTESA DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I
INSTAL.LACIÓ DE NOVES CAIXES BT PER A NOU SUBMINISTRAMENTS.



Emplaçament: C/ FARIGOLA, 32-34* (POLÍGON INDUSTRIAL)

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

*S’ha detectat un error en l’adreça d’actuació. L’adreça que correspon al punt
X:482691 Y: 4638788 és C/Farigola, 32-34

Elia Masso i Tamayo

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 17/11/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 100,23.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

Signatura 2 de 2



En relació al contingut del projecte i documentació presentada:.
1.1 Prèviament a l’inici dels treballs caldrà aportar assumeix de direcció de les
obres i plànol signat per tècnic competent.

2.

De caràcter urbanístic:

2.1 La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva
amplada.
2.2 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser utilitzats
en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà de fer amb
peces de nova adquisició.

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

2.3 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.4 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.
3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
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legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

3.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005).
4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 324,39.-€, 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.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PARBOMA SL

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/1073 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/607, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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Exp. Número: 607 - 01 11 004 190 /2017



Sol·licitant: PARBOMA SL



Obres que s’autoritzen: PROJECTE PER CONSTRUIR TOTS ELS REQUISITS
NORMATIUS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ D’INCENDIS EN UN
EDIFICI MULTIUSOS.



Emplaçament: CRTA NACIONAL, 706,5 (POLIGON INDUSTRIAL)



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.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 1985,24.-€

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:
2.1 Un cop acabades les obres i les instal·lacions, abans de l’inici de l’activitat
del conjunt de les “naus per usos múltiples”, caldrà disposar del preceptiu
informe favorable en matèria de seguretat i prevenció emès per una EAC.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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2.2 D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de 16 de maig de 2017, quan es vulgui legalitzar una
activitat caldrà presentar projecte d’incendis de cada activitat, pel seu informe
previ.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1.

S’haurà de justificar la disposició de 14’43 Tn de residus a un gestor
autoritzat.

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1080 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/607, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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.- Atorgar la següent llicència urbanística:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EXPLOTACIONS BOSCH TORRENT SL



Exp. Número: 607 - 01 11 004 180 /2016



Sol·licitant: EXPLOTACIONS BOSCH TORRENT SL



Obres que s’autoritzen: PROJECTE DE MILLORES AL “MAS PROVENÇAL”



Emplaçament: MAS PROVENÇAL



Referència cadastral: 17159A001000190000QZ, 17159A001000200000QE,
17159A001000210000QS, 17159A001000320000QG



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.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ............................................................... 12205,25.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
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1.1 Prèviament a l’inici de les obres caldrà aportar assumeix de direcció de les
obres i nomenament de coordinador de seguretat i salut.
2.

De caràcter urbanístic:

2.2 Un cop acabades les obres i les instal·lacions i abans de l’inici de les
activitats en les noves instal·lacions, caldrà formalitzar la legalització de
l’ampliació de l’activitat en l’explotació ramadera, segons correspongui.
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, amb la següent condició:
-

No superar en alçada de 9’50m i cota de 129,50m sobre el nivell del
mar, pel que fa als edificis i de 10,50m i cota 130,50m pel camió grua.

3.2 L’obtinguda per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
segons acord de data 26 de juliol de 2017, que s’adjunta a la present
llicència, amb el següent condicionant :

Elia Masso i Tamayo
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

2.1 Caldrà donar compliment a l’apartat 3.1 dels condicionaments imposats en
la llicència urbanística núm. 18/2008 que estableix la necessitat de disposar del
corresponent permís ambiental i haver complimentat els tràmits que a l’efecte
determina la Llei 3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de
l’Administració Ambiental i el seu reglament general de desplegament, aprovat
per Decret 136/1999, de 18 de maig, que haurà de comportar una vegada
obtinguda, el tancament de les actuals instal·lacions de la granja del Mas
Fàbregas.

-

Assenyalar, pel que fa a les construccions existents que no disposen de
la corresponen autorització, que si no ha prescrit l’acció de restauració
de la realitat física alterada, caldria procedir a l’obertura del
corresponent expedient de protecció de la legalitat urbanística.

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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3.3.En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament,
degudament diligenciat, el model “GR-1”
4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
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demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 28/11/2017).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo

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

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

Debat:

7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1084 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/293, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 293 - 01 11 004 89 /2017



Sol·licitant: COMEXI GROUP INDUSTRIES SAU



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT



Emplaçament: AV MAS PINS, 135



Referència cadastral: 4194505DG8349S0001IB



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).
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 268,32.-€
(pagament efectuat en data 26/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 1593,75.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

1.

1.1 Un cop acabades les obres i les instal·lacions i abans de l’inici de les
activitats en aquests espais, caldrà presentar el corresponent certificat tècnic,
signat per tècnic competent.
2.

2.2 Si la porta de pas entre la nau i el cobert té unes dimensions superiors
a 2’4 mts d’amplada x 2’05 d’alçada, aquesta tindrà un valor EI igual al de la
paret sectoritzada entre els dos sectors, pel cas EI120.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per estar la
zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona i que
s’adjunta la present llicència.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

De caràcter urbanístic:
2.1 S’hauran de preveure 3 places d’aparcament addicionals, d’acord amb
l’article 200 de les ordenances de les Normes Subsidiàries, en el que senyala
que els edificis de nova planta en edificis industrials, cal preveure un lloc
d’aparcament per cada 100 m2 de superfície útil.

3.

Signatura 1 de 2

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
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generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 160,60.-€
(dipòsit previ efectuat en data 10/07/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-15
BRAVA, S.A. APROVACIÓ DEFINITIVA.

AMPLIACIÓ

FRIGORÍFICS

COSTA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1083 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 2016, va aprovar
inicialment el Projecte d’urbanització del PAU-15, el qual es va presentar desglossat
en dos projectes, el d’urbanització pròpiament dit i el del pont al PK 240+640 de la
carretera C25, i en un Annex complementari pel pas del carril bici al projecte del
pont de nova construcció.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Ambdós projectes i l’Annex es van sotmetre a informació pública pel termini d’un
mes mitjançant la publicació del corresponent anunci al:
-

Diari El Punt de 3 de novembre de 2016
BOP de Girona, número 211, de 4 de novembre de 2016
Tauler d’anuncis de l’Ajuntament
Web municipal http://www.riudellots.cat/ajuntament/urbanisme/gestiourbanistica

Simultàniament al tràmit d’informació pública, i de conformitat amb l’establert a
l’article 89.6 del TRLU es va concedir audiència a les persones interessades amb
citació personal.

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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Així mateix es va demanar informe als següents organismes públics i empreses de
subministrament de serveis afectades per tal que es pronunciessin sobre el
projecte:
Organisme/empresa
Endesa distribución eléctrica
Gas Natural
Telefónica
Prodaisa
ACA
Servei carreteres Generalitat

Data sol·licitud
18/10/2016 RS nº 2137
18/10/2016 RS nº 2138
18/10/2016 RS nº 2140
18/10/2016 RS nº 2143
25/10/2016 RS nº 2211
25/10/2016 RS nº 2212

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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22/11/2016 RE nº 5849
17/08/2017 RE nº 5134
02/03/2017 RE nº 1573
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Vist que el dia 30 de novembre de 2016, va tenir entrada en el registre de
documents d’aquest Ajuntament (RE nº 6007), informe d’ADIF, no favorable al
procediment d’aprovació del projecte d’urbanització fins a l’esmena de les
deficiències especificades en el propi informe i a la incorporació de les propostes
que també s’indiquen en el mateix.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vistos els informes emesos per les diferents empreses de subministrament de
serveis afectades.
Vist que el dia 2 de novembre proppassat, FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, S.A. va
presentar en el registre de documents d’aquest Ajuntament (RE nº 6341), nou
Projecte d’urbanització del PAU-15 i del pont al pk 240+640 de la carretera C-25, el
qual incorpora l’annex del carril bici, per a la seva aprovació definitiva.
Vist l’informe emès el dia 20 de novembre proppassat per l’arquitecte municipal, el
qual estableix:
“Que el projecte de urbanització sector PAU -15 proposa mantenir el pas,
actualment existent sota la via de tren, en tant no es doni continuïtat a la
vialitat projectada sota el ferrocarril, mitjançant un vial, que s’ha de
entendre provisional, que transcorre dins un sòl qualificat d’ Equipament.
Considerant que aquest sòl d’ equipament serà objecte de cessió a
l’ajuntament, convindria tenir en consideració la carrega urbanística que el
vial i les infraestructures dissenyades suposen per la parcel·la, adoptant els
acords i/o condicions que es considerin oportuns d’ acceptació, de carrega
urbanística, de restitució i/o de reposició de les infraestructures o serveis
abans de formalitzar-se la cessió de la mateixa.
Que en quan als terminis per a la tramitació dels plans urbanístics derivats i
dels projectes d'urbanització serà d’aplicació l’ art 89.6 del text refós de la
llei d’urbanisme DL 1/2010 de 3 d’agost. Els ajuntaments aprovaran
inicialment i definitivament els projectes d'urbanització seguint la tramitació
que estableix l'article 119.2.
Que informo FAVORABLE per l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització
sector PAU-15 atès que amb el document presentat es dona compliment al
requeriments dels informes precedents, al contingut del informe sectorials i
conté la documentació relativa a les obres d’urbanització que s’escau per
considerar el grau de projecte d’execució d’acord amb el determinen els
articles 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme sobre l’ objecte i contingut dels projectes
d’urbanització.
Que d’acord amb l’art 107 del text refós de la llei d’urbanisme DL 1/2010 de
3 d’agost abans de la publicació de l’acord d’aprovació definitiva s’haurà de
constituir una garantia del 12 % del valor de les obres d’urbanització.”
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, el dia 27 de novembre
proppassat, el qual conclou:
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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“Vist els informes anteriors, vist els estudis de les diferents companyies,
analitzat el projecte presentat, s’emet INFORME FAVORABLE a la proposta
d’instal·lacions.
Un cop acabades les obres es procedirà a la legalització sectorial de les
instal·lacions resultants i a la seva recepció per part de les diferents
companyies i/o per part d’aquest ajuntament, segons correspongui pel cas”.

Elia Masso i Tamayo
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU-15
AMPLIACIÓ DE FRIGORÍFICS COSTA BRAVA i el PROJECTE DE PONT AL PK
240+640 DE LA CTRA C-25 DE LA RIERA RIUDEVILA A RIUDELLOTS DE LA SELVA,
el qual incorpora l’Annex del carril bici, presentats per la companyia mercantil
Frigorífics Costa Brava, SA, el dia 2 de novembre proppassat (RE 6341).
SEGON.- Requerir a la companyia promotora FRIGORÍFICS COSTA BRAVA,
S.A. que, de conformitat amb l’establert a l’article 107.3 del TRLU, asseguri
l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per
l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització.
TERCER.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva dels citats projectes al BOP
de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web municipal, una vegada
constituïda la garantia a què fa referència el punt anterior.
QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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En el debat d’aquesta proposta s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Lluís Barnés i
Tarrés.
Els presents aproven la present proposta.
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9. ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT DE L'ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENR D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05).

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1076 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva
de data 6 d’octubre de 2016, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG
SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu, el
CCDL va procedir a adjudicar, el contracte derivat de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU.
En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2017, va
acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya, per
un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de
2017, d’acord amb el detall de condicions econòmiques per lots i tarifes aprovats a
l’efecte.
En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des
de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal, el dia 27 de novembre
d’enguany, el qual conclou: “Amb tot, vist els preus per l’any 2018, es proposa, si
s’escau, que aquest Ajuntament comuniqui la pròrroga del contracte derivat Exp.
2015.05 D001 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de
2018 al 31 de desembre de 2018, d’acord amb el detall de condicions econòmiques
per lots i tarifes, abans exposats”.
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L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva s’adhereixi a la
pròrroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2018 al 31 de
desembre de 2018, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques
especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu Adjudicat
€/MWh

Baixa tensió

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

115,128

Sublot BT2

2.0DHAP1

139,543

Sublot BT3

2.0DHAP2

59,813

Sublot BT4

2.0DHSP1

138,27

Sublot BT5

2.0DHSP2

67,27

Sublot BT6

2.0DHSP3

55,67

Sublot BT7

2.1A

131,268

Sublot BT8

2.1DHAP1

153,268

Sublot BT9

2.1DHAP2

75,168

Sublot BT10

2.1DHSP1

153,268

Sublot BT11

2.1DHSP2

82,368

Sublot BT12

2.1DHSP3

67,868

Sublot BT13

3.0AP1

100,068

Sublot BT14

3.0AP2

86,068

Sublot BT15

3.0AP3

58,428

Lot 2 Alta Tensió (AT):
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Tarifa/període

Preu Adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

89,709

Sublot AT2

3.1AP2

81,878

Sublot AT3

3.1AP3

63,719

Sublot AT4

6.1AP1

105,767

Sublot AT5

6.1AP2

88,626

Sublot AT6

6.1AP3

81,842

Sublot AT7

6.1AP4

72,251

Sublot AT8

6.1AP5

65,789

Sublot AT9

6.1AP6

56,682

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa tensió

Elia Masso i Tamayo
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Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885

Alta tensió

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa
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Tarifa

Període 2

Període 3

24,437330

16,291555

€/kW i any
Període 1

Període 2

Període 3

Període 4

Període 5

Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.

Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Central de contractació de
l’ACM i al CCDL (C/ València, 231, 6ª, 08007 – Barcelona).
TERCER.- Notificat aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica (Avgda. Vilanova, 2-10, 08018 – Barcelona).
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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

10. OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1090 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2017, va
aprovar l’expedient de contractació de les obres d’urbanització dels accessos a les
piscines municipals, així com el Plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació, i va convocar licitació pública per a la contractació de les
esmentades obres.
L’anunci de licitació es va publicar al BOP de Girona número 190, de 4 d’octubre de
2017 i al perfil del contractant d’aquest Ajuntament el mateix dia 4 d’octubre;
començant a comptar a partir de l’endemà d’aquestes publicacions, el termini de 26
dies naturals per a la presentació de proposicions.
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Dins l’esmentat termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el
registre de documents d’aquest Ajuntament, les següents:
Nº

Data i nº registre

Empresa licitadora

entrada

Forma
presentació

1

27/10/2017 nº 6260

Salvador Serra, SA

Fax

2

27/10/2017 nº 6263

Rubau Tarrés, SAU

Presencial

3

30/10/2017 nº 6266

Construcciones Rubau, SA

Presencial
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA
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4

30/10/2017 nº 6267

Aglomerats Girona, SA

Presencial

5

30/10/2017 nº 6281

Xavier Alsina, SA

Presencial

6

30/10/2017 nº 6288

Hidráulica y obras, SA

Fax

7

30/10/2017 nº 6289

Obres Ortuño, SL

Fax

8

30/10/2017 nº 6291

Massachs Obres i Paisatge, SLU

Fax

9

30/10/2017 nº 6293

10

30/10/2017 nº 6294

Excavaciones y pinturas, SAU - EPSA

Presencial

11

30/10/2017 nº 6295

Albert Tulsà, SA

Presencial

12

30/10/2017 nº 6298

Construccions Narcís Matas, SL

Fax

13

30/10/2017 nº 6299

Excavaciones Ampurdan 2000, SL

Fax

14

30/10/2017 nº 6300

Artea Mediambient, SL

Fax

15

30/10/2017 nº 6301

Mugadas, SLU

Fax

16

30/10/2017 nº 6302

Pere Boada Comas, SL

Fax

17

30/10/2017 nº 6303

Argon informàtica, SA

Fax

Excavacions i transports Andreu
Juanals, SL

Presencial

La documentació corresponent a les proposicions amb números d’ordre 1, 6, 7, 8 i
12 a 17 es va trametre via correu postal i es va anunciar la seva tramesa
mitjançant fax, acompanyat del justificant de la data i hora d’entrada a l’oficina de
correus; havent-se rebut dins el termini de deu dies establert a la clàusula 14 del
Plec de clàusules administratives particulars.
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Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 13 de novembre
proppassat, va classificar les ofertes presentades amb ordre decreixent, i va
determinar que l’oferta presentada per Construccions Narcís Matas, S.L. era
desproporcionada o amb valors anormals.
Mitjançant escrit de la Secretària de la Mesa de contractació, del mateix dia 13 de
novembre de 2017, es va requerir a Construccions Narcís Matas, SL, per tal que
dins el termini de deu dies hàbils, justifiqués la valoració de la seva oferta i precisés
les condicions de la mateixa, atès que havia estat considerada desproporcionada o
amb valors anormals, de conformitat amb l’establert a les clàusules 17 i 18 del
PCAP i amb els criteris establerts a l’article 85.4 del RGLCAP.
Dins el termini conferit a l’efecte, la citada empresa no va presentar cap justificació
de la valoració de la seva oferta econòmica, i el dia 29 de novembre proppassat,
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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mitjançant correu electrònic dirigit a la Secretària de la Mesa de contractació, va
comunicar la no presentació de la justificació de la seva oferta econòmica.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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.
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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.- Classificar les proposicions presentades pels licitadors, en base a
la proposta formulada per la Mesa de contractació, amb el següent ordre decreixen:
Nº ordre

Empresa

Total puntuació
(màxim 10)

1

Construccions Narcís Matas, SL

2

Aglomerats Girona, SA

9,48

3

Excavaciones y pinturas, SAU

9,43

4

Artea mediambients, SL

9,42

5

Mugadas

9,21

6

Obres Ortuño, SL

9,02

7

Excavacions i transports Andreu Juanals, SL

8,94

8

Massachs obres i paisatge, SLU

8,91

9

Construccions Rubau, SA

8,91

10

Excavaciones Ampurdan

8,89

11

Pere Boada Comas, SL

8,89

12

Rubau-Tarrés, SAU

8,71

13

Xavier Alsina, SA

8,71

14

Argons informàtica, SA

8,47

15

Hidráulica y obras, SA

8,45
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16

Albert Tulsà, SL

8,30

17

Salvador Serra, SA

7,76
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

SEGON.- Entendre que Construccions Narcís Matas, S.L. ha retirat la seva
oferta, al no haver presentat dins de termini, la justificació de la valoració de la
seva oferta econòmica; la qual va ser considerada desproporcionada o amb valors
anormals per la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 13 de novembre
proppassat.
TERCER.- Requerir a l‘empresa que va presentar la segona oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que, dins el termini de deu dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, presenti la següent
documentació:
-

-

Declaració relativa a la part del contracte que té previst
subcontractar, assenyalant el seu import, percentatge respecte el
pressupost d’execució material i el nom o perfil empresarial,
justificant suficientment l’aptitud del subcontractista per a
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què
disposa i a la seva experiència.
Documentació acreditativa de la constitució de la garantia per
valor del 5% de l’import ofert, IVA exclòs (9.203,07.-€).
Justificant de pagament de l’anunci de licitació publicat al BOP de
Girona, el dia 4 d’octubre de 2017 (26,40.-€).

Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini indicat,
s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas, a requerir la
mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb la
còpia del justificant d’autoliquidació de la taxa pel servei d’inserció d’anuncis al
BOP.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. CONTRACTACIÓ SERVEI REVISIÓ SISTEMA EXTINCIÓ INCENDIS CAMPANA
CUINA FOODLAB. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1077 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atesa la necessitat de contractar la revisió del sistema d’extinció d’incendis de la
campana de la cuina del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – Foodlab, es
va demanar pressupost a l’empresa que el va instal·lar i que en aquests moments
porta el manteniment del sistema instal·lat a la cuina del CEIP.
Vista la proposta presentada per NIOLOQUE, S.L. (PROTECH.PCI), per a las revisió
del sistema d’extinció d’incendis de la campana del Foodlab per import de 247,00.€, més IVA.
Vits l’informe emès el dia 27 de novembre de 2017, per l’enginyer tècnic municipal,
el qual conclou: “Amb tot es proposa subscriure contracte de manteniment anual
del sistema d’extinció d’incendis PROTECH-K2260, de la campana de la zona de
cocció del Foodlab per un valor de 247,00 € (IVA no inclòs) amb l’empresa
Nioloque, SL”.
Vist que la mateixa empresa NIOLOQUE, S.L., prestadora del servei de
manteniment del sistema d’extinció d’incendis de la campana de la cuina del CEIP,
ha informat sobre la necessitat de realitzar la prova hidràulica del sistema que,
d’acord amb la normativa vigent correspon efectuar cada 10 anys.
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Vist el pressupost presentat per a la realització d’aquesta prova hidràulica, el qual
ascendeix a 606,75.-€, més IVA.
Vits l’informe emès el dia 27 de novembre de 2017, per l’enginyer tècnic municipal,
el qual conclou: “Amb tot es proposa contractar a l’empresa Nioloque, S.L. els
treballs de la prova hidràulica del sistema Ansul R-102 simple i els complementaris
detallats en el seu pressupost 003105 de 31/10/2017, per un import de 734,17 €
(IVA inclòs)”.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
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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.- Acceptar el cost de la revisió del sistema d’extinció d’incendis de la
campana de la cuina del Foodlab, proposat per NIOLOQUE, S.L., amb domicili a
l’Avgda. Del Maresme, 117 de Mataró-08302, i amb CIF B-65.456.620, per import
de DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS (249,00.-€), més IVA.
SEGON.- NO acceptar el pressupost presentat per NIOLOQUE, S.L., amb
domicili a l’Avgda. Del Maresme, 117 de Mataró-08302, i amb CIF B-65.456.620,
per import de SIS-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (606,75.-€),
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més IVA, per a la realització de la prova hidràulica del sistema d’extinció d’incendis
de la campana de la cuina del CEIP.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 17.1522.212.00.

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, fent-li avinent que
amb caràcter previ a la realització de la revisió i de la prova hidràulica haurà de
contactar amb el cap de la brigada municipal (Albert Lleopart 686.956.050), per tal
que li faciliti l’accés a les instal·lacions.

Debat:
Es debat sobre la present proposta. Pel que fa al punt segon acorden no acceptar
el pressupost presentat per NIOLOQUE, S.L., amb domicili a l’Avgda. Del
Maresme, 117 de Mataró-08302, i amb CIF B-65.456.620, per import de SISCENTS SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (606,75.-€), més IVA, per a la
realització de la prova hidràulica del sistema d’extinció d’incendis de la campana
de la cuina del CEIP.
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12. CONDICIONAMENT DIFERENTS ROTONDES DEL MUNICIPI. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOSTOS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1079 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’enjardinar i decorar diferents rotondes del
municipi (accés al Polígon industrial des de l’A2, nova rotonda de la C25 i rotonda
propera al restaurant Les Oliveres), s’ha demanat pressupost a diferents empreses,
per al subministrament d’arbres i plantes ornamentals, així com per l’elaboració de
diferents figures de porc en acer/corten, amb el següent resultat:
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Elaboració, subministrament i instal·lació de 10 figures de porc d’acer/corten
de diferents mides:
Empresa

Data i núm. registre entrada

Foneria artística Riudellots, SL
Serralleria AJ3, SCP

23/11/2017 nº 6812
23/11/2017 nº 6815



Import
(IVA exclòs)
1.025,00.-€
1.587,00.-€

Subministrament arbres i plantes ornamentals:

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

24

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:
Codi Segur de Validació

e3819b4eff7c48f7b43e12d5b0ca7342001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Empresa

Data i núm. registre entrada

Vivers El Roure, SCP
Anna Laguarda Magrià
Fundació Onyar – La Selva

23/11/2017 nº 6803
23/11/2017 nº 6809
23/11/2017 nº 6814

Import
(IVA exclòs)
2.832,75.-€
2.620,00.-€
2.550,00.-€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
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12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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.- Acceptar el pressupost presentat per FONERIA ARTÍSTICA
RIUDELLOTS, S.L., amb domicili a l’Avgda. Mas Pins, 52 de Riudellots de la Selva17457, i amb CIF B-55.032.320, per import de MIL VINT-I-CINC EUROS
(1.025,00.-€), més IVA, per a l’elaboració, el subministrament i la instal·lació de 6
figures de porc en acer/corten de 4mm d’1m de llarg amb proporció d’alçada i de 4
figures de porc de 2m de llarg amb proporció d’alçada.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per ANNA LAGUARDA MAGRIÀ,
amb domicili al carrer Josep Grabulosa, 2 de Santa Coloma de Farners-17430, i
amb NIF 77.894.600-V, per import de DOS MIL SIS-CENTS VINT EUROS
(2.620,00.-€), més IVA per al subministrament dels arbres i plantes que es
descriuen en el mateix.
S’opta per aquest pressupost, ja que és el més econòmic en el seu conjunt dels
pressupostats, i a més inclou el subministrament i transport d’una olivera, que a
diferència de Fundació Onyar – La Selva, aquesta no ha estat pressupostada.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2017.171.210.01.
TERCER.- Donar trasllat del present acord als interessats, fent-los avinent
que el material objecte de la present contractació haurà de ser lliurat a aquest
Ajuntament i facturat, abans del dia 31 de desembre de 2017.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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13. PROPOSTES URGENTS:
13.1 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: AGRUPACIÓ
ESPORTIVA RIUDELLOTS (ACER) DESPESES ANY 2017

CULTURAL

I

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1103 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER) registre d’entrada 2068 de data 23 de març de 2017, per
sufragar part de les despeses de l’any 2017 en concepte de mutualitats,
inscripcions d’equips, arbitratges, material mèdic, etc., pels equips de la selecció de
futbol sala, la secció d’atletisme i ciclisme.
Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 4 d’abril
de 2017, va atorgar a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER) amb NIF
G17414004, una subvenció d’import 16.500,00 € per sufragar part de les despeses
de l’any 2017, dels equips de la secció de futbol sala, la selecció d’atletisme i
ciclisme amb càrrec a la partida 341/480.12 del pressupost del corrent exercici,
amb justificació de despesa per import igual o superior a 37.250,00€.
Vist l’acord de Junta de Govern Local es sessió ordinària celebrada el dia 4 d’abril
de 2017 va concedir a aquesta entitat una bestreta per import de 6.500,00€, a
compte de la subvenció concedida.
Posteriorment, per Resolució de l’Alcaldia número 2017/480 de 14 de juliol de 2017
es va resoldre atorgar a l’ACER una segona bestreta per import de 6.700,00€ a
compte també de la subvenció concedida.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 28 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6864 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la
subvenció que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts,
d’una memòria econòmica que ascendeix a 37.696,52€ i de la justificació
documental de les activitats subvencionades (relació de factures).
Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança General de Subvencions.

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

Signatura 1 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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots amb NIF G17414004 atorgada per
16.500,00 € (justificant despeses per import de 37.696,52€).
TERCER.- Atès que l’entitat Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER)
ha rebut en bestretes la quantitat total 13.200 €, procedeix disposar el pagament
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de la quantitat restant, 3.300€ amb càrrec a la partida 341/480.12 del pressupost
de l’exercici corrent.
QUART.- Donar trasllat del present acord l’Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER).

Debat:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

13.2 JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: ASSOCIACIÓ CORAL LES VEUS
DEL CRIC PER LES DESPESES DE LES ACTIVITATS DEL CURS 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1104 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’associació Les Veus de Cric en data
30 de març de 2017 amb registre d’entrada número 2238, per sufragar part de les
despeses del curs 2017.
Vist l’acord de Junta de Govern Local en sessió Ordinària celebrada el dia 2 de maig
de 2017, va atorgar a la Coral les veus del Cric amb NIF G55115000, una
subvenció d’import 2.389,22€ per sufragar part de les despeses de les activitats de
l’any 2017, prèvia presentació de la justificació de les despeses per import igual o
superior a 2.463,55€.
Atès que per Resolució de l’Alcaldia número 2017/479 de 14 de juliol de 2017 es va
resoldre atorgar a la Coral Les Veus del Cric una bestreta per import de 1.911,38€
a compte també de la subvenció concedida.
Vist que l’entitat sol·licitant, en data 30 de novembre de 2017, amb registre
d’entrada número 6325 ha presentat el compte justificatiu simplificat de la
subvenció que consta d’una memòria de les activitats amb els resultats obtinguts,
d’una memòria econòmica que ascendeix a 2.519,70€ i de la justificació
documental de les activitats subvencionades (relació de factures).
Vist que s’ha revisat tota la documentació justificada, d’acord amb l’article 16 de
l’Ordenança General de Subvencions.
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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
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SEGON.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per a la
Coral Les Veus del Cric amb NIF G55115000 atorgada per 2.389,22 (justificant
despeses per import de 2.519,70€).
TERCER.- Atès que l’entitat Coral les Veus del Cric ha rebut en concepte de
bestreta la quantitat total de 1.911,38€, es procedeix a disposar el pagament de la
quantitat restant, 477,84€ amb càrrec a la partida 334/480.09 del pressupost de
l’exercici corrent.

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 13/12/2017 Alcaldessa

12/12/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Donar trasllat del present acord a la Coral les Veus del Cric.
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 21:00 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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