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 18 d'octubre 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.

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Han excusat la seva absència:
Cap

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 04.10.2016 (RESJGL2016/18)
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X B C
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C P C
7. SOL.LICITIUD EXEMPCIO REBUT ESCOMBRARIES. CERAMICAS BASAS.
DESESTIMACIÓ
8. CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL
DESEVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ.
APROVACIÓ:
9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB
L'INSTITUT VALLVERA
10. ADHESIÓ AL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ I DESEVOLUPAMENT DEL SERVEI
LOCAL D'ORIENTACIÓ FAMILIAR
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11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS DEL CURS ESCOLAR
2016-2017
12. URGENTS:
12.1

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F C

12.2

ATORGAMENTS PODERS AL PRIMER TINENT D'ALCALDESSA

12.3

OBRA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE PER A SUPORT DE
L'ESCULTURA DELS DONANTS DE SANG. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

12.4

SOL·LICITUD DE LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS DE LA
TAXA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
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13. 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 JUNTA DE GOVERN DE 04.10.2016 (RESJGL2016/18)
Vista la proposta d’acord número PRP2016/815 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 4 d’octubre de 2016 (RESJGL2016/18), còpia de la
qual, s’ha tramés a tots els regidors.
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Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

19/10/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 20/10/2016 Alcaldessa

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 4 d’octubre de 2016 (RESJGL2016/18).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/807 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
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 número 17/2016, i d'import
CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS I QUARANTA-DOS CÈNTIMS
(59.732,42 €).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/808 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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:

Elia Masso i Tamayo

Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
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PRIMER.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: OBRES DE COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE
L’ESCOLA
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMATICA SA
Número Certificació: 2 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 4930 de
06.10.2016)
Import: 18.395,86€

SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63200.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/790 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/455, 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 455 - 01 11 004 124 /2016



Sol·licitant: I B T



Obres que s’autoritzen: REFORMA CUINA I BANY I EXECUCIÓ VORERA



Emplaçament: MAS SALAMANYA (VEINAT DE LA TORREPONSA)



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: ............................................. 161,20.-€
(pagament efectuat en data 09/08/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 257,40.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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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
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 05/10/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
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No obstant, la Junta de Govern acordarà allò que consideri més oportú.

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

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X B C
Vista la proposta d’acord número PRP2016/809 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/418 , 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: 418 - 01 11 004 103 /2016



Sol·licitant: X B

C
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Obres que s’autoritzen: TANCAMENT PARCIAL D’UN COBERT



Emplaçament: MAS SALA (VEINAT DE LA TORREPONSA )



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ....................... 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 55,62.-€
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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 L’ús del cobert n’és pel resguard de maquinària d’aquesta activitat
agrícola, pel que s’entén resta exempt de llicència d’activitat en tant tingui
aquest ús exclusiu.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

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
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 11/10/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C P C
Vista la proposta d’acord número PRP2016/812 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/524, 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 524 - 01 11 004 146 /2016



Sol·licitant: C P C



Obres que s’autoritzen: LEGALITZACIÓ FOSSA SÈPTICA (FILTRE BIOLÒGIC)



Emplaçament: CAN PERICOT (VEINAT CAN CALDERO)



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.-€ (Dipòsit previ
efectuat en data 28/09/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 23,81.-€

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 Caldrà donar compliment als condicionants establerts en la resolució de
l’ACA de data 1 de setembre de 2016 (Exp. AA2016000257)

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

Elia Masso i Tamayo
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7. SOL.LICITIUD EXEMPCIO
DESESTIMACIÓ

REBUT

ESCOMBRARIES.

CERAMICAS

BASAS.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/791 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud d’exempció presentada per l’entitat CERAMICAS BASAS SA, a
través del Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ( Registre
d’Entrada núm. 4813 03.10.2016) acreditant tenir contractada la recollida de
deixalles assimilables a domèstiques del seu l’establiment, ubicat al C/Onyar, 16-18
del polígon Industrial on hi desenvolupa l’activitat l’empresa Werkhaus.
Atès que s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
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.- DESESTIMAR L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, a l’entitat CERAMICAS BASAS SA, per haver presentat la sol·licitud
fora del termini indicat, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança
fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida de deixalles.
A l’empara del que determina l’article núm. 8 de l’Ordenança fiscal núm. 8
reguladora de la taxa pel servei de recollida de deixalles, preveu que els
contribuents puguin sol·licitar el fraccionament de la quota de l’impost al seu
càrrec, sempre i quan l’esmentada sol·licitud es formuli dins el període de
pagament voluntari.
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
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8. CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL
DESEVOLUPAMENT DE PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT
LINGÜÍSTIC MITJANÇANT L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ.
APROVACIÓ:
Vista la proposta d’acord número PRP2016/802 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots i el Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del català com a
llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la Llei 1/1998, de
7 de gener, de política lingüística.
Atès que també tenen, la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la
competència comunicativa de tots els col·lectius d'immigrants que no coneixen la
llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.
Atès que les parts, a partir d'experiències de col·laboració conjunta, amb resultats
satisfactoris, proposen de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla
d'acolliment lingüístic al territori, amb l'objectiu d'afavorir la comprensió de la
llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de les persones immigrades
en el context social, cultural i lingüístic del territori.
Vist que el CPNL, segons l'article 3 del seu Reglament, té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
ens locals de Catalunya. Les relacions del CPNL amb els departaments i els ens dels
quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual, i
s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.
Atès que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla
d'acolliment lingüístic s'adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents
annexos, on constarà el tipus d'actuació, els destinataris i les aportacions
econòmiques. En aquest sentit, es durà a terme un curs de català a la Casa de
Cultura de Riudellots de la Selva, amb el codi 12068B1PRC00017.
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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.- Aprovar el Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al desenvolupament de
programes i actuacions d'acolliment lingüístic, al qual s’adjunta a la present
proposta com a document Annex I.

SEGON.- Aprovar l’aportació d’aquest ajuntament per finançar el curs de
català segons consta en l’annex del conveni, per import de 2.200,00€ amb càrrec a
la partida 334.22699 del pressupost del corrent exercici.
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TERCER.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del document corresponent i realització d’altres
gestions necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Servei Comarcal de Català de la
Selva.

ANNEX I
Conveni marc entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al desenvolupament de
programes i actuacions d'acolliment lingüístic
REUNITS

D'una banda, el senyor Albert Piñeira Brosel, president del Consell de Centre del
CNL de Girona.

I d'una altra, la senyora Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva.

ACTUEN

El primer, en representació del Centre de Normalització Lingüística (CNL), per
delegació de la presidència del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL),
segons la resolució 27/2012, de data 19 d’abril de 2012, i d'acord amb el que
estableix l'article 35.2.a) del Reglament del CPNL.
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La segona, en virtut del que disposa l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya.

MANIFESTEN

1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l'ús social del
català com a llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l'aplicació de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
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2. Que les parts comparteixen, també, la voluntat de treballar conjuntament per a
millorar la competència comunicativa de tots els col·lectius d'immigrants que no
coneixen la llengua catalana, com a recurs bàsic de cohesió social.

3. Que les parts, per fer possible el punt anterior, establiran la coordinació
necessària entre elles i, si escau, amb altres organitzacions, per tal de racionalitzar
i gestionar adequadament les actuacions i els recursos de què es disposi.

4. Que les parts, a partir d'experiències de col·laboració conjunta, amb resultats
satisfactoris, proposen de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla
d'acolliment lingüístic al territori, amb l'objectiu d'afavorir la comprensió de la
llengua catalana, la relació comunicativa i la integració de les persones immigrades
en el context social, cultural i lingüístic del territori.

5. Que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d'acolliment
lingüístic s'adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents annexos, on
constarà el tipus d'actuació, els destinataris i les aportacions econòmiques.
6. Que el CPNL, segons l'article 3 del seu Reglament, té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels
ens locals de Catalunya. Les relacions del CPNL amb els departaments i els ens dels
quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual, i
s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

1. El CPNL, a través del CNL de Girona, es compromet a:
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a) Organitzar les actuacions, que s'especificaran en documents annexos a aquest
conveni, adreçades especialment a la població immigrant del territori.
b) Coordinar-se amb Ajuntament de Riudellots de la Selva i, si escau, amb altres
organitzacions, per tal d'aconseguir la màxima efectivitat de les actuacions.
c) Proporcionar el personal tècnic necessari per realitzar les actuacions previstes.
2. Per la seva banda, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a:
a) Propiciar la coordinació de totes les organitzacions implicades en les actuacions.
b) Aportar al CPNL, si escau, per al finançament del cost de les actuacions, l'import
que li correspongui, d'acord amb el que s'especifiqui en un document annex a
aquest.
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c) Facilitar, si escau, els locals adients on realitzar les actuacions.
3. Per a la coordinació i el seguiment d'aquest conveni es designarà una comissió
formada per una representació del CPNL, assumida per la direcció del CNL, i la
persona signant del conveni per l'altra part, o persones en qui es delegui, que, una
vegada signat el conveni, es reunirà, com a mínim, per a la seva constitució i quan
es consideri convenient.

4. Les parts compleixen amb les obligacions establertes per la legislació vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i declaren que les dades
personals derivades d'aquest conveni seran incorporades als fitxers del CPNL amb
la finalitat exclusiva de gestionar-les, i no seran comunicades a tercers, llevat dels
casos en què sigui necessari per al compliment de les obligacions legals. L'usuari
podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o
oposició mitjançant un escrit adreçat al CPNL: carrer de Mallorca, 272 8a, 08037
Barcelona, explicitant el dret que vol exercir.
5. Aquest conveni té vigència des del dia 2/9/2016 fins al dia 31/8/2020, i es podrà
prorrogar si les parts manifesten documentalment la voluntat de prorrogar-lo abans
de l'acabament de la seva vigència, sempre que hi hagi dotació pressupostària
suficient per al seu correcte desenvolupament.

6. El conveni es podria extingir, també, abans de l'expiració de la seva vigència, per
alguna de les causes següents:
a) L'incompliment dels compromisos que se'n deriven
b) L'avinença de les parts signatàries
c) Les altres que legalment procedeixin
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En qualsevol d'aquests supòsits, s'haurà de documentar el motiu de l'extinció
anticipada.

7. La resolució dels problemes d'interpretació i de compliment que puguin sorgir
durant l'execució del conveni correspondrà a la comissió de seguiment prevista al
pacte tercer. Les qüestions litigioses que no es puguin resoldre al si de la comissió
s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni en dos
exemplars.
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Santa Coloma de Farners, 1 de setembre de 2016

Annex al document de data 1 de setembre de 2016 i codi C863-02013-00816 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva per al desenvolupament de programes i actuacions
d’acolliment lingüístic mitjançant l’organització de cursos de català
PACTES
1. Aquest annex resta subjecte a les condicions generals establertes en el
document de què depèn.
2. El pagament s'efectuarà abans de l'inici de l'activitat. La despesa anirà a càrrec
de la partida pressupostària 22699.334 de l’exercici 2016.

CODI CURS

INICI

FINAL

DURADA

12068B1PRC00017 04/10/2016 09/02/2017 45 h

PREVISIÓ
ALUMNAT

COST

25

2.220,00 €

FINANÇAMENT

Cost total..............................................................................................2.220,00 €

Aportació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consorci per a la Normalització
Lingüística (100,00%).......2.220,00 €
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La despesa de gestió de la certificació o dels justificants va a càrrec dels alumnes
que ho sol·licitin.

Dades bancàries: Caixabank : ES61 2100 2882 6602 0004 6565
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en
dos exemplars.
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Santa Coloma de Farners, 12 de setembre de 2016

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

9. CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA AMB
L'INSTITUT VALLVERA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/805 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’Institut Vallvera de Salt, imparteix el grau mitjà de gestió administrativa,
entre d’altres, i als alumnes que cursen aquests estudis han de realitzar pràctiques
en centres de treballs.
Atès que des de l’Institut Vallvera ens han ofert la possibilitat d’acollir un alumne en
pràctiques a l’Ajuntament de Riudellots mitjançant un conveni de col·laboració per a
la formació pràctica en centres de treball.
Vist que aquestes pràctiques no suposen cap cost econòmic per aquesta corporació
i que ens poden assignar un alumne per realitzar tasques d’auxiliar administratiu de
suport a l’àrea d’atenció al públic.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER- Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica entre
l’Institut Vallvera i l’Ajuntament de Riudellots, per la realització de pràctiques a
l’Ajuntament de Riudellots de l’alumne Angel Gabriel Manea. S’adjunta el conveni
com annex 1 de la present proposta.
SEGON- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del document corresponent i realització d’altres
gestions necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’Institut Vallvera.
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ANNEX I
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

10. ADHESIÓ AL REGLAMENT PER A LA GESTIÓ I DESEVOLUPAMENT DEL
SERVEI LOCAL D'ORIENTACIÓ FAMILIAR
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/804 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que Diputació de Girona ha impulsat el Servei Local d’Orientació Familiar
(SLOF) des de l’àrea d’Acció Social com a programa d’orientació i assessorament a
mares i pares emmarcat dins l’eix de polítiques familiars i atenció a la infància.
Vist que el
(adreçat a
millorar la
municipals
gironines.

Servei Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona és universal
totes les famílies) i d’intervenció preventiva, amb l’objectiu d’ajudar a
qualitat de vida de la població i esdevenir un suport a les polítiques
de benestar en els nuclis amb menor població de les comarques

Atès que es tracta d’un servei tant pels ajuntaments com per a les famílies
participants, per tal d’oferir-los un recurs que faciliti la dinàmica quotidiana de
relació i incideixi positivament en l’àmbit de la prevenció de conflictes. Aquest
servei estableix una escola de mares i pares (EMP), xerrades divulgatives, servei
d’atenció individualitzada (SAI) i un portal web amb recursos pedagògics.
Atès que aquest programa de suport a les famílies i a les polítiques municipals en
l’àrea d’atenció a les persones és gratuït i finançat per la Diputació de Girona
(Dipsalut).
Vist que cal formalitzar l’adhesió al Reglament del Servei Local d’Orientació familiar
que es va publicar en el BOP número 158 de 17 d’agost de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Reglament per a la gestió i el
desenvolupament del Servei Local d’Orientació Familiar (SLOF) pel curs 2016/2017,
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publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 158 de 17 d’agost de
2015.
SEGON.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, a fi
que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
TERCER.- Disposar si no es dóna la circumstància prevista a l’apartat segon
anterior i no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’adhesió al Reglament que ara
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior.
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QUART.- Disposar que la regidoria que coordinarà el servei és l’àrea de
governació i atenció a les persones.
CINQUÈ.- Disposar que l’espai on es realitzarà aquest servei serà a la Casa
de Cultura de Riudellots de la Selva, quinzenalment, els divendres de les 18.30 a
les 20:00 hores.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’Organisme de Salut Pública de la
Diputació de Girona.

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

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, SUBVENCIÓ PER ACTIVITATS DEL CURS
ESCOLAR 2016-2017
Vista la proposta d’acord número PRP2016/418 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Alcaide Tarifa, com a
President de l’AMPA de la Llar d’Infants Riudellots, amb registre d’entrada 1685 de
data 31 de març de 2016, per sufragar part de les despeses derivades de les
activitats del curs 2016-2017.

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

19

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

d1cb6c609ec146a490960119bf68da41001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud un pressupost de
despeses del curs 2016-2017 per import total de 3.663,40€, per realitzar activitats
pels infants de la llar.
Vist però que han presentat un pressupost de despeses per la totalitat el curs
escolar de l’any 2016-2017.
Atès que per acord de Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 18 de gener
de 2016 es va obrir la convocatòria per l’any 2016, establint com a despeses
subvencionables les despeses compreses entre l’1 de desembre de 2015 a 30 de
novembre de 2016.
Vist que es va formular un requeriment a l’AMPA de la Llar, per tal que
modifiquessin el pressupost presentant, inclouen únicament les despeses
subvencionables.
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Vist que en data 3 d’octubre de 2016, han presentat un nou pressupost de
despeses, per import de 545,10€.
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 a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva, amb NIF
G17758699, una subvenció per un import de 381,57€, per sufragar el 70% de les
despeses pressupostades del 01/09/2016 al 30/10/2016.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48007.334 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2016, la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 545,10€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
-

Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
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SISÈ.- 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.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la
Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per
a la seva aplicació.

Debat:

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

12. URGENTS:
12.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F C
Vista la proposta d’acord número PRP2016/819 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/421 , 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.- Ratificar la urgència la present proposa.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 421 - 01 11 004 106 /2016



Sol·licitant: J F C



Obres que s’autoritzen: HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT



Emplaçament: C/ ALZINES, 5
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Referència cadastral: 2294103DG8329S0001OS



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................ 429,51.-€
(pagament efectuat en data 19/07/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 4478,09.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Prèviament a l’inici de les obres caldrà aportar projecte executiu visat pel
Col·legi corresponent, el qual haurà de ser validat pels serveis tècnics
municipals.

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. S’ha obtingut autorització per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA),
per estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de
Girona, segons resolució de data 29 de setembre de 2016 amb
condicionants i que s’adjunta a la present llicència urbanística.

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
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 176.-€
(dipòsit previ efectuat en data 07/10/2016)

Elia Masso i Tamayo
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QUART.- 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.

12.2 ATORGAMENTS PODERS AL PRIMER TINENT D'ALCALDESSA

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/825 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del passat dia 19 de maig va aprovar
l’expedient per l’adquisició d’una nau en el polígon industrial de Riudellots de la
Selva.
Atès que finalitzat el termini per la presentació d’ofertes, havent-se presentat una
única oferta es convoca a la mesa de contractació.
Atès que la mesa de contractació el passat dia 23 de juny va acordar demanar
informe als tècnics municipals sobre el compliment dels requisits tècnics establert
en el plec de condicions tècniques.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte tècnica municipal la sra. Emma Masó
i l’enginyer municipal, el sr. Joan Ribas del passat dia 1 de setembre (reg. entrada
núm. 4364).
Vist que la Junta de Govern local en sessió del passat dia 6 de setembre de 2016 va
declarar valida la licitació i va acordar que la nau ubicada a l’av. Mas vila 102 nau 2
de Riudellots de la Selva per import de 168. 750 € (iva exclòs) lliure de càrregues i
gravàmens, constitueix l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’adquisició de
la nau industrial per dedicar-la a magatzem municipal.
Atès que la Junta de Govern Local li va requerir la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries
- Certificat d’estar al corrent de pagament de la seguretat social.
- Certificat d’estar al corrent de pagament de les despeses de la comunitat de
propietaris.
Atès que el passat dia 28 de setembre passat (reg. entrada núm. 4771) ha
presentat el certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i
de la Seguretat social i ha afirmat que la finca no forma part de cap comunitat de
propietaris.

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

23

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

d1cb6c609ec146a490960119bf68da41001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Vist que la Junta de Govern local en sessió del passat dia 4 d’octubre passat va
acordar adquirir la finca ubicada en el polígon industrial de Riudellots de la Selva a
l’avinguda Mas Vila núm. 102 nau 2 propietat de la mercantil EXCAVACIONES
MAJORPI S.L. amb CIF B107761776 per import de 168.750 € (iva exclòs).
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.- Atorgar poders al Sr. Josep Maria Corominas amb DNI 40296425B
1r tinent d’Alcaldessa per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització en escriptura pública de l’adquisició de la finca ubicada en el polígon
industrial de Riudellots de la Selva a l’avinguda Mas Vila núm. 102 nau 2 propietat
de la mercantil EXCAVACIONES MAJORPI S.L. amb CIF B107761776 per import de
168.750 € (iva exclòs).
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

12.3 OBRA DE CONSTRUCCIÓ D'UNA BASE PER A SUPORT DE L'ESCULTURA
DELS DONANTS DE SANG. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/821 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Consistori col·locar als exteriors de l’edifici de l’Ajuntament
una escultura d’homenatge als donants de sang; i per aquest motiu s’ha sol·licitat
pressupost a diferents empreses del municipi per a la realització de la base que
servirà de suport per instal·lar-hi l’escultura.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Construccions i obres Riudellots, SL

Data i registre
entrada
02/06/2016 nº 2940
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(IVA inclòs)
1.855,17.-€
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Obres i reformes Tramuntana, SL
Construcciones Moreno Barberá, SL

----18/10/2016 nº 5158

----2.329,25.-€

Vist l’infome emès en el dia d’avui per l’arquitecta tècnica municipal (R.E. número
5157), el qual conclou:
“La proposta més avantatjosa per realitzar l’actuació és la presentada per
Construccions i Obres Riudellots, S.L. amb un import de 1.553,20 € + IVA.
Seria adient que l’adjudicatari dels treballs presentés una declaració
responsable del compliment dels requisits per contractar amb l’administració.”

Elia Masso i Tamayo
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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
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS I OBRES
RIUDELLOTS, SL, amb CIF B-17.872.870, amb domicili al C/ Major, 19 d’aquest
municipi, per a la realització dels treballs de construcció d’una base de formigó que
ha de servir de base per a la instal·lació d’una escultura en homenatge dels donants
de sang; el qual ascendeix a MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB
DISSET CÈNTIMS (1.855,17.-€), IVA inclòs.
TERCER.- La despesa resultant de la present contractació anirà a càrrec de
la partida 21200.920 del pressupost del present exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb
un model de declaració responsable, per tal que la retorni a les oficines municipals
degudament complimentada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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12.4 SOL·LICITUD DE LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS DE LA TAXA
DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/803 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’escrit presentat pel Sr. E.M. (r/e 4694, de 22 de setembre de 2016),
interessant sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts en concepte de la Taxa del
servei de recollida de deixalles.
Donat que el seu habitatge es troba situat en sòl no urbanitzable.
Atès que, fins ara, la quota que se li estava aplicant corresponia al d’un habitatge
situat en el nucli urbà.
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De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:

Elia Masso i Tamayo

Vist que les quantitats pagades pel contribuent són superiors a l’import a ingressar
que en resultaria.
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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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Retorn de la part corresponent de la quota abonada indegudament
del present exercici i la dels quatre anys anteriors a aquest.
TERCER.- Acordar la devolució d’ingressos indeguts, desglossats de la
següent manera:
-

Part
Part
Part
Part
Part

a
a
a
a
a

retornar
retornar
retornar
retornar
retornar

corresponent
corresponent
corresponent
corresponent
corresponent

al
al
al
al
al

2016:
2015:
2014:
2013:
2012:

127,18€ - 66,71€= 60,47€
127,18€ - 66,71€= 60,47€
127,18€ - 66,71€= 60,47€
127,18€ - 66,71€= 60,47€
97,83€ - 55,59€= 42,24€

TOTAL A RETORNAR: 284,12€

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

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:10 hores.

Compleixi’s

Elia Masso i Tamayo
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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