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 24 d'octubre 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.

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
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 11 D'OCTUBRE DE 2017
2. ASSABENTATS
3. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TIRGI SERVEIS AMBIENTALS SA
7. URGENTS:
- 7.1.- ADDENDA AL CONVENI MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DE
PROGRAMES I ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC
- 7.2.- ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
PER AL MANTENIMENT I PROMOCIÓ D'ITINERARIS DE SENDERISME,
CICLOTURISME I BTT
- 7.3.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: SUBVENCIO DE LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA PEL SUPORTT ALS PROGRAMES MUNICIPALS D'AJUT A
ESPORTISTES AMATEURS GIRONINS, MENORS DE 25 ANYS I NO
PROFESSIONALS, D'ESPORTS INDIVIDUALS QUE, PRÈVIA CLASSIFICACIÓ,
HAN PARTICIPAT EN CAMPIONATS D'ESPANYA, EUROPA, MÓN O JJOO
8. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 11 D'OCTUBRE DE 2017

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/975 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 11 d’octubre de 2017 (RESJGL2017/17).
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 11 d’octubre de 2017 (RESJGL2017/17).

Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

2. ASSABENTATS.

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2017/967 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
1.- Memòria serveis prestats Espai Jove
Per part de la dinamitzadora de l’Espai Jove, Núria Prat Busquets, en data 27 de
setembre de 2017 (R.E. número 5695) es va presenta al registre general de
documents d’aquest Ajuntament, la memòria dels serveis prestats a l’Espai Jove,
durant el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 30 de juliol de 2017.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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3. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/970 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures 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 F/2017/18 que s’adjunta al
present com annex, d’import CENT VINT-I-TRES MIL NORANTA-CINC EUROS I
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (123.095,63€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 9/2017 per import de NORANTA-DOS MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS I QUARANTA-SIS CÈNTIMS (92.956,46€), corresponent al
període comprés entre el dia 1 i 30 de setembre, aprovada mitjançant Resolució
d’Alcaldia número 2017/633 de data 16 d’octubre de 2017, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/966 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/548
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

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



Exp. Número: 548 - 01 11 004 174 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE 40 M DE RASA PER
ESTESA DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I
INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT PER A NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: C/ ONYAR, 52-56 * (POLIGON INDUSTRIAL )
* Tot i que a la instància presentada per la companyia es fa constar com a número del carrer el
10, li corresponen els números 52-56.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 268,32.-€
(pagament efectuat en data 05/10/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................. 390,95 .-€

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

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

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

2.

De caràcter urbanístic:
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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.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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2.3 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
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.

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.-€ (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).
5. 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 632,61.-€, (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.)

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/968 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/522
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

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

Signatura 2 de 2
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 522 - 01 11 004 166 /2017



Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA S.A.



Obres que s’autoritzen: NOVA CANALITZACIÓ XARXA FIBRA ÒPTICA



Emplaçament: C/ JOSEP PLA, 10-14 (URBANITZACIÓ CAN JORDI )



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):...................................................................... 85,65.-€



Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres
(Ordenança fiscal núm. 14)
Paviment asfàltic 6’97 € x 90 ml =
627,30 €
Quota :
627,30 €

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1
1.2

Previ a les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents a la
via pública i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb
els altres serveis existents.
Caldrà disposar, amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de
control de l’obra d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003
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1.3

2.

Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent,
plànol “as built” on es reflecteixen totes les actuacions fetes en el
municipi. Cada any s’haurà d’actualitzar el plànol i per tant sempre
recollirà les actuacions anteriors dels altres anys. Si un any no es fa cap
actuació, serà vàlid el de l’any anterior i no caldrà presentar plànol.
També caldrà presentar-lo en format digital: dwg i shape.

De caràcter urbanístic:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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2.1 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. En cap cas podran estar tallades a
l’amplada de la microrasa.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.3 En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser
enderrocades i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel.
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 18/10/2017).

5. En quant a afectació de la via pública :

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa
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De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar es d’import 415,82 € (Dipòsit previ efectuat en data
18/10/2017).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. TIRGI SERVEIS AMBIENTALS SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/969 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/467
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

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

Signatura 2 de 2
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 467 - 01 11 004 148 /2017



Sol·licitant: TIRGI SERVEIS AMBIENTALS, SA



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ NAU INDUSTRIAL SENSE ÚS
ESPECÍFIC



Emplaçament: CARRE ONYAR, 90



Referència cadastral: 45936A0DG8349S0001HB



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 11/08/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ............................................................... 38289,69.-€

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

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Un cop acabades les obres i les instal·lacions, i abans de l’inici de l’activitat,
caldrà formalitzar la seva legalització segons correspongui, fent-se necessari un nou
informe pel que correspon a la seguretat i prevenció d’incendis, un cop coneguda la
naturalesa i condicions del seu desenvolupament.
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -
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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 16563,16.-€
(dipòsit previ efectuat en data 13/10/2017)

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

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

7.1 ADDENDA AL CONVENI MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I
ACTUACIONS D'ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/984 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, el proppassat
dia 1 de setembre de 2016 varen formalitzar un conveni marc que permet
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.
Atès que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla
d'acolliment lingüístic, s'adjuntaran a aquest conveni marc mitjançant documents
annexos en forma d’addenda al conveni, on constarà el tipus d'actuació, els
destinataris i les aportacions econòmiques.
En aquest sentit, el CPNL proposa l’aprovació de l’addenda el Conveni marc per al
desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic. Això es
concreta amb l’organització d’un curs de nivell Bàsic 3 de 45 hores de durada que
tindrà lloc a la Casa de Cultura.
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 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar l’addenda al Conveni marc per al desenvolupament de
programes i actuacions d’acolliment lingüístic, al qual s’adjunta a la present
proposta com a document annex 1.
TERCER.- Aprovar l’aportació d’aquest ajuntament per finançar el curs de
català segons consta en l’addenda, per import de 3.100,00€ amb càrrec a la partida
338.226.09 del pressupost del corrent exercici.
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QUART.- 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.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Servei Comarcal de Català de la
Selva.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Annex 1
Addenda al Conveni marc per al desenvolupament de programes i actuacions
d'acolliment lingüístic

Riudellots de la Selva, 26 de setembre de 2017
REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Roura i Massaneda, alcaldessa de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, nomenada en data 13 de juny de 2015, 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 règim local de Catalunya.

I d'una altra, el senyor Josep Madorell i Bonora, gerent del Consorci per a la
Normalització Lingüística (CPNL), nomenat per la resolució 40/2011 de la
presidència del CPNL de 20 de juny i ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener de
2012, d'acord amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL aprovats pel Govern de la
Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i a l'empara de les
facultats que li confereix la resolució 71/2014 de la presidència del CPNL de 22
d'octubre i l'article 15 dels Estatuts.

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

MANIFESTEN

1. Que amb data 1 de setembre de 2016, el CPNL i l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva van subscriure un Conveni marc per al desenvolupament de programes i
actuacions d'acolliment lingüístic amb codi C863-02013-008-16.

2. Que al conveni de col·laboració esmentat al punt anterior, es preveu que es
podran concretar les línies d'actuació previstes en addendes.
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Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest
document i
ACORDEN
Primer.
Que el CPNL dugui a terme les següents accions:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

- Organització d'un curs de nivell Bàsic 3, amb codi 12068B3PRJ00019, amb data
d'inici 3 d'octubre de 2017 i data de finalització 21 de desembre de 2017, de 45
hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes i un import de 3.100,00 €.
Segon.
Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva assumirà el 100,00% del cost total dels
serveis executats pel CPNL, és a dir, 3.100,00 €.
Tercer.
Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, efectuarà el pagament de l'import
especificat al punt anterior, abans de l'inici de les actuacions, mitjançant ràfega
bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100 2882 66 0200046565 de CaixaBank.
I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda per
duplicat exemplar, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda

Josep Madorell i Bonora

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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7.2 ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL MANTENIMENT I
PROMOCIÓ D'ITINERARIS DE SENDERISME, CICLOTURISME I BTT
Vista la proposta d’acord número PRP2017/983 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva el
4 de febrer de 2009 van establir el conveni de col·laboració per al manteniment i
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i BTT.
Atès que la clàusula tercera de l’esmentat conveni preveu que l’import a satisfer
per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consell Comarcal de la Selva
“es revisarà anualment per tal de consignar possibles variacions dels paràmetres
que serveixen per al seu càlcul”, paràmetres que s’estableixen en l’Annex 2 de
l’esmentat conveni.
Atès que el Consell Comarcal de la Selva, des del Servei de Creació i Gestió i
Manteniment de rutes de BTT i Senderisme, ha revisat i actualitzat les dades de
manteniment dels itineraris recollits en l’annex 1, fet que motiva una variació en els
costos del conveni.
Atès que el Consell Comarcal de la Selva en acord amb els municipis, repercutirà
sobre aquests les despeses de manteniment i amortització del vehicle que s’utilitza
exclusivament per dur a terme el servei. El càlcul es farà en base a la quantitat de
senyals i quilometres que tingui cada municipi.
És per això, que el Consell Comarcal proposa l’aprovació d’una addenda al conveni
exposat.
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.

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa
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SEGON.- Aprovar l’addenda al conveni entre el Consell Comarcal de la Selva
i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al manteniment i promoció d’itineraris
de senderisme, cicloturisme i BTT. S’adjunta el conveni com annex 1 a la present
proposta.
TERCER.- Facultar àmpliament a l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura de l’addenda al conveni i la realització d’altres
gestions necessàries pera a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Annex 1:
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ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER AL
MANTENIMENT
I
PROMOCIÓ
D’ITINERARIS
DE
SENDERISME,
CICLOTURISME I BTT
Santa Coloma de Farners, 25 d’octubre de 2017

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

REUNITS
D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de
la Selva, en virtut de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, del Text refós de la Llei d’organització
comarcal.
De l’altra part, la Sra. Montserrat Roure i Massaneda, alcaldessa de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en virtut de les facultats de representació
que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació que ostenten, la competència i
capacitat legal necessàries per a la formalització del present conveni, i a tal efecte
EXPOSEN
I. Que el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament van establir el conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva per al manteniment i promoció d’itineraris de senderisme,
cicloturisme i btt que recull en el seu Annex 1 els itineraris i accions de
promoció que són objecte del conveni.
II. Que la clàusula tercera de l’esmentat conveni preveu que l’import a satisfer
per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consell Comarcal de la
Selva “es revisarà anualment per tal de consignar possibles variacions dels
paràmetres que serveixen per al seu càlcul”, paràmetres que s’estableixen en
l’Annex 2 de l’esmentat conveni.

III. Que el Consell Comarcal de la Selva, des del Servei de Creació i Gestió i
Manteniment de rutes de BTT i Senderisme, ha revisat i actualitzat les dades
de manteniment dels itineraris recollits en l’annex 1, fet que motiva una
variació en els costos del conveni.

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

14

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

0162167009314cf5a46638b60904a6c9001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

IV. Que el Consell Comarcal de la Selva en acord amb els municipis, repercutirà
sobre aquests les despeses de manteniment i amortització del vehicle que
s’utilitza exclusivament per dur a terme el servei. El càlcul es farà en base a la
quantitat de senyals i quilometres que tingui cada municipi.
CLÀUSULES

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Primera.- Objecte i àmbit d’aplicació
És objecte de la present Addenda al conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per al manteniment i
promoció d’itineraris de senderisme, cicloturisme i btt, actualitzar les dades
corresponents als itineraris inclosos al conveni i els costos corresponents.
Segona.- Modificacions del servei
La prestació del servei es regirà pels termes indicats al conveni, essent objecte del
mateix els itineraris i les accions reflectides a l’ANNEX 1 que acompanya aquest
document.
Tercera.- Modificacions a la base de càlcul dels costos
L’import a satisfer per part de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al Consell
Comarcal de la Selva es calcularà en base als paràmetres indicats al nou ANNEX 2 que
acompanya aquest document.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

Per a la deguda constància d’allò convingut, i en prova de conformitat, les parts
signen aquest document per duplicat exemplar en la data i lloc a dalt indicat.

Salvador Balliu i Torroella

Montserrat Roura i Massaneda

President del Consell Comarcal

Alcaldessa de l’Ajuntament

de la Selva

de Riudellots de la Selva
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ANNEX 1. Itineraris i accions de promoció inclosos al present conveni

Manteniment de la Xarxa dels Grans Camins de l’Aigua
Sender Via Augusta al seu pas pel municipi
Sender Camí de l’Onyar al seu pas pel municipi

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Manteniment del Centre BTT la Selva

Manteniment dels Senders Locals

Promoció i difusió de la Xarxa dels Grans Camins de l’Aigua, dels Senders
Locals i del Centre BTT la Selva

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Material gràfic:
- publicació tipus Els Grans Camins de l’aigua a la Selva
Promoció on-line:
-

Fitxes promocionals www.laselvaturisme.com i www.wikiloc.com.

Descàrrega de fitxes i tracks.
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ANNEX 2. Cost econòmic
Concepte

Núm.
unitats

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Cost fix varis (integració SIG, sistema d’alertes,
suport tècnic, eines, màquines, benzina, material
fungible, vestuari, EPI,...)
Cost variable vehicle (assegurança, impostos,
manteniment i amortització).
Total blocs manteniment.
Manteniment de la xarxa comarcal: BTT /
Grans Camins de l’Aigua / Senders Locals

Preu
unitari
(€)

Cost
(€)

1

517,50

517,50

3

7,20

21,60

Nombre de blocs de 5 km GCA/BTT/SL

1

72,45

72,45

Nombre de blocs de 5 senyals GCA/SL

1

72,45

72,45

Nombre de blocs de 10 senyals BTT

0

72,45

0

Nombre de blocs de 5 suports BTT

0

72,45

0

Nombre de plafons GCA/BTT/SL

1

72,45

72,45

Nombre de punts d’acolliment BTT

0

72,45

0

Material gràfic dels Grans Camins de l’Aigua i dels
Senders Locals a la Selva:
- publicació tipus Els Grans Camins de l’aigua a la
Selva
- creació i actualització fitxa promocional

1

207,00

207,00

Material gràfic del Centre BTT:
- publicació tipus Les rutes BTT a la Selva
- publicació tipus BTT Catalunya homologada
- creació i actualització fitxa promocional

1

310,50

310,50

Material gràfic de promoció

Manteniment d’espais

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

TOTAL

1.273,95€

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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7.3 ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS:
SUBVENCIO DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PEL SUPORTT ALS PROGRAMES
MUNICIPALS D'AJUT A ESPORTISTES AMATEURS GIRONINS, MENORS DE 25 ANYS
I NO PROFESSIONALS, D'ESPORTS INDIVIDUALS QUE, PRÈVIA CLASSIFICACIÓ,
HAN PARTICIPAT EN CAMPIONATS D'ESPANYA, EUROPA, MÓN O JJOO

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/985 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les bases generals i la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona
pel suport als programes municipals d’ajuts a esportistes amateurs gironins,
menors de 25 anys i no professionals, d’esports individuals que, prèvia classificació,
han participat en campionats d’Espanya, Europa, Món o JJOO, publicada en el
Butlletí Oficinal de la Província número 100 de 25 de maig de 2017 i la seva
corresponent convocatòria publicada al BOP número 142 de 26 de juliol de 2017.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2017/545 de 24 d’agost de 2017 es va
acordar sol·licitar aquesta subvenció a la Diputació de Girona, atès que en el
municipi hi ha tres esportistes amateurs, que aquest any han participat als
campionats d’Espanya, com són en Lluc Ireland Llimona, en la pràctica de tennis
taula, la Noa Garcia Correa, en la pràctica de la gimnàstica artística, en Marc
Tremosa Oliveras en dos modalitats d’atletisme 1000 metres llisos en pista coberta
i en aire lliure.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Atès que en data 23 d’octubre de 2017 (registre d’entrada número 6168) hem
rebut notificació de la Diputació de Girona de la concessió de la subvenció amb els
següents imports:
Nom esportista
Lluc Ireland Llimona
Noa Garcia Correa
Marc Tremosa Oliveras

Import subvenció
200,00€
200,00€
200,00€

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 31/10/2017 Alcaldessa
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PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta
SEGON.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Girona pel
suport als joves esportistes amateurs de Riudellots que han participat als
campionats d’Espanya.
TERCER.- Atorgar els esportistes, la subvenció concedida de la Diputació de
Girona, amb els imports indicats a la part expositiva.

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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QUART.- Disposar que la despesa serà amb càrrec a la partida 341. 48026
del pressupost del corrent exercici.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i als
esportistes, i publicar aquest acord a la pàgina web de la corporació.

Debat:

25/10/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 31/10/2017 Alcaldessa

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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