ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap

Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 23 de febrer
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.

Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/3 DE DATA 9 DE
FEBRER DE 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
4. SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS A LA
PISCINA MUNICIPAL: CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
5. REPARACIÓ DE FLONJALLS EN CAMÍ MUNICIPAL: APROVACIÓ PRESSUPOST
6. ACORD PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ
7. SERVEIS D'ASSESSORAMENT EN LA REDACCIÓ DE L'ORDENAÇA MUNICIPAL
DE SOROLL I VIBRACIONS.
8. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A LES ENTITATS: SUBVENCIÓ A L'AMPA
ESCOLA PEL PROJECTE RECICLATEXT DEL CURS 2015-2016
9. URGENTS
10. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/3 DE DATA 9 DE
FEBRER DE 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/154 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 9 de febrer de 2016 (RESJGL2016/3), còpia de la qual,
s’ha tramès a tots els regidors.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
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 9 de febrer de 2016 (RESJGL2016/3).

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 PRP2016/142 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 2/2016, i d'import CENT UN
MIL CENT NORANTA EUROS I QUINZE CÈNTIMS (101.190,15€).
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 1/2016, per import de 77.087,91€ i corresponent al
període comprès entre el dia 1 i el dia 31 de gener de 2016, aprovada mitjançant
Resolució de l’Alcaldia número 2016/59.

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

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/140 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
(Reg. entrada
núm. 703 de 10.02.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de gener, en període voluntari i
executiu, per un import total de 13.662,83€, 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 70,03€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de gener tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
704 de 10.02.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
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EXERCICI

CONCEPTE

2016

IBI URBANA

2016

IMPOST S/INCREMENT
VALOR TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

2016

IVTM
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
2.963,53€
12.521,04€

336,30€
15.820,87€

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de gener, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
702 de 10.02.2016, i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2010

IVTM

221,82€

2011

IVTM

443,64€

2012

IBI URBANA

552,69€

2012

IBI URBANA

46,27€

2012

IBI URBANA

692,16€

2012

IVTM

2013

IBI RUSTICA

2013

IBI URBANA

2013

IVTM

2014

IBI RUSTICA

2014

IBI URBANA

2014

IVTM

216,20€

2015

CEMENTIRI

311,17€

2015

ESCOMBRARIES

861,08€

2015

IBI RUSTICA

2015

IBI URBANA

2015

IIVTNU-PLUS VALUES

284,27€

2015

IVTM

216,20€

TOTAL BAIXES

66,32€
8,38€
1.529,26€
282,52€
8,38€
1.629,56€

8,38€
1.426,64€

8.804,94€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4. SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS A LA
PISCINA MUNICIPAL : CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/132 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès la voluntat de l’equip de govern de millorar els accessos a la piscina municipal.
Vist la proposta presentada per part del Consell Comarcal de la Selva per la
redacció del projecte
per l’adequació dels accessos a la piscina municipal de
Riudellots de la Selva per import de 5.780 € (reg. entrada núm. 5181/2015).
El present projecte tindrà com a finalitat principal la urbanització de l’espai lliure
existent en l’avinguda dels Països Catalans i l’accés a les instal·lacions de la piscina
municipal, un espai actualment sense pavimentar i que s’utilitza indistintament com
a accés a la piscina i zona d’aparcament de vehicles.
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.- Encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del projecte
d'adequació dels accessos a la piscina municipal de Riudellots de la Selva per
import total de 5.780 €.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 1531.62701 del vigent
pressupost.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució al Consell Comarcal de la
Selva i informar-ne 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. REPARACIÓ DE FLONJALLS EN CAMÍ MUNICIPAL: APROVACIÓ PRESSUPOST
Vista la proposta d’acord número PRP2016/134 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’equip de govern considera necessari reparar els flonjalls apareguts al
camí municipal de l’Hostal Nou, pel perill que poden representar.
Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses contractistes, per a
l’execució dels treballs esmentats:
Empresa
Construccions Fusté
Xavier Alsina s.a

Data i núm. R.E.
29/01/2016 reg. 399
29/01/2016 reg. 400

Import (IVA exclòs)
5.640,00 €
4.690,60 €

Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte tècnica municipal (R.E. núm. 755 de
15/02/2016), el qual conclou: “Que l’oferta més econòmica és la presentada per
l’empresa Xavier Alsina s.a. amb un pressupost de 4.690,60 € + IVA.”
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 8 de juliol.
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.- ADJUDICAR a l’empresa mercantil XAVIER ALSINA S.A. amb CIF
A17228131, i domicili a Campllong al Camí de Fornells núm. 23, per import de
4.690,60 € (iva exclòs) per reparar els flonjalls apareguts al camí municipal de
l’Hostal Nou.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 1531.21002 del pressupost del present exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. ACORD PER L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DEL CAMÍ DEL REGÀS. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/144 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Que la Sra. M. Dolors Capdevila i Llinàs i el Sr. Joaquim Tulsà i Capdevila, ostenten
la condició d’usufructuària i nu propietari, respectivament, de les parcel·les
cadastrals amb referència 17159A002000230000QX i 17159A002000220000QD, les
quals es troben travessades per un camí de terra de 618,21 meres de longitud,
conegut popularment com el camí del Regàs, i que connecta l’Avinguda Mas Pins del
Polígon Industrial de Girona, amb el sector industrial en el que actualment hi
ubicades les instal·lacions de Friusa-Norfrisa.
Que mitjançant document privat subscrit per ambdues parts el dia 1 de juliol de
2013, els Srs. M. Dolors Capdevila i Joaquim Tulsà varen cedir gratuïtament a favor
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, el camí del Regàs anteriorment
mencionat en una longitud total de 618,21 metres i una amplada de 4 metres en
tot el seu traçat.
Que és voluntat de l’Ajuntament procedir a l’asfaltatge de l’esmentat camí del
Regàs, d’acord amb el Projecte titulat “Projecte d’asfaltatge del camí del Regàs”,
redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
Que el citat projecte tècnic inclou la formació de cunetes de 50 cm d’amplada a
banda i banda del camí, des de l’Avinguda Mas Pins del Polígon Industrial i fins al
rec del Regàs, comprenent una longitud total de 447,30 metres lineals.
Que es fa necessari ocupar mig metre més de superfície a banda i banda del camí
esmentat, en el tram comprès entre l’Avinguda Mas Pins i el rec del Regàs, per tal
de poder-hi fer les corresponents cunetes.
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 i acceptar la cessió de forma totalment
gratuïta a favor de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva de mig metre addicional
de superfície a banda i banda del camí del Regàs, en el tram comprès des de
l’Avinguda Mas Pins i fins al rec del Regàs (447,30 ml). S’adjunta com annex 1 el
contingut del conveni.
SEGON.- Atorgar poders suficients a la Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per la signatura del documents que siguin necessaris per l’efectivitat d’aquest
acord.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
No obstant, la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més oportú.
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Riudellots de la Selva, 18 de febrer de 2016
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa-Presidenta

Annex
REUNITS:

-

D’una banda, la Sra. MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, major d’edat,
amb D.N.I. número 77.901.900-A, qui actua en nom i representació de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la seva qualitat d’AlcaldessaPresidenta de la Corporació; assistida de la Secretària municipal Sra.
ÈLIA MASSÓ i TAMAYO.

-

De l’altra:
o

La Sra. MARIA DOLORS CAPDEVILA i LLINÀS, major d’edat, amb
D.N.I. número 40.174.724-P, veïna de Riudellots de la Selva, amb
domicili al Mas Buixó.

o

El Sr. JOAQUIM TULSÀ i CAPDEVILA, major d’edat, amb D.N.I.
número 77.909.168-A, veí de Riudellots de la Selva, amb domicili
al Mas Buixó.

EXPOSEN:
I.- Que la Sra. M. Dolors Capdevila i Llinàs i el Sr. Joaquim Tulsà i Capdevila,
ostenten la condició d’usufructuària i nu propietari, respectivament, de les
parcel·les
cadastrals
amb
referència
17159A002000230000QX
i
17159A002000220000QD, les quals es troben travessades per un camí de terra de
618,21 meres de longitud, conegut popularment com el camí del Regàs, i que
connecta l’Avinguda Mas Pins del Polígon Industrial de Girona, amb el sector
industrial en el que actualment hi ubicades les instal·lacions de Friusa-Norfrisa.
II.- Que mitjançant document privat subscrit per ambdues parts el dia 1 de juliol de
2013, els Srs. M. Dolors Capdevila i Joaquim Tulsà varen cedir gratuïtament a favor
de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, el camí del Regàs anteriorment
mencionat en una longitud total de 618,21 metres i una amplada de 4 metres en
tot el seu traçat.
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III.- Que és voluntat de l’Ajuntament procedir a l’asfaltatge de l’esmentat camí del
Regàs, d’acord amb el Projecte titulat “Projecte d’asfaltatge del camí del Regàs”,
redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva.
IV.- Que el citat projecte tècnic inclou la formació de cunetes de 50 cm d’amplada a
banda i banda del camí, des de l’Avinguda Mas Pins del Polígon Industrial i fins al
rec del Regàs, comprenent una longitud total de 447,30 metres lineals.
V.- Que es fa necessari ocupar mig metre més de superfície a banda i banda del
camí esmentat, en el tram comprès entre l’Avinguda Mas Pins i el rec del Regàs,
per tal de poder-hi fer les corresponents cunetes.
A aquest efecte, reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal necessària per al
present atorgament, ACORDEN:
PRIMER.- La Sra. M. Dolors Capdevila i Llinàs i el Sr. Joaquim Tulsà i
Capdevila, en qualitat d’usufructuària i nu propietari respectivament de les
parcel·les
cadastrals
amb
referència
17159A002000230000QX
i
17159A002000220000QD, cedeixen de forma totalment gratuïta a favor de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, qui ho accepta, mig metre addicional de
superfície a banda i banda del camí del Regàs, en el tram comprès des de
l’Avinguda Mas Pins i fins al rec del Regàs (447,30 ml).
SEGON.- L’Ajuntament de Riudellots de la Selva, es compromet a arranjar i
pavimentar el citat camí en tota la seva longitud, i a la formació de cunetes en el
tram comprès des de l’Avinguda Mas Pins i fins al rec del Regàs.
Pel que fa als entroncaments situats tant a un extrem com a l’altre del camí
del Regàs, els Srs. M. Dolors Capdevila i Llinàs i Joaquim Tulsà i Capdevila,
autoritzen a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a pavimentar la superfície
necessària per a fer segur l’accés al camí per qualsevol dels dos extrems.
I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, ambdues parts signen el
present document de cessió, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.
M. Dolors Capdevila i Llinàs

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Joaquim Tulsà i Capdevila

Èlia Massó i Tamayo
Secretària municipal
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

7. SERVEIS D'ASSESSORAMENT EN LA REDACCIÓ DE L'ORDENAÇA MUNICIPAL
DE SOROLL I VIBRACIONS. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/148 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 13 de març de l’any 2006
es va aprovar l’ordenança municipal de soroll i vibracions, la qual amb el temps i el
canvis normatius ha quedat totalment obsoleta.
Atès que cal adaptar la normativa allò que preveu la Disposició Transitòria Primera
del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Atesa la voluntat i la necessitat de donar una resposta jurídica més adient i acurada
a la realitat del nostre municipi, es proposa la redacció d'una nova ordenança de
sorolls i vibracions.
Vistos els pressupostos presentats per dues empreses especialitzades per dur a
terme l’assessorament en la redacció d’aquesta ordenança, els següents:
Empresa
Sis, Consultoria Acústica SL
EMC2 Serveis d'Enginyeria i
Tecnologia SL

Data i núm. R.E
30/11/2015
R.E 1-2015-005607-2
04/12/2015 i
R.E 1-2015-005704-2

Import (IVA exclòs)
2.740,00€
3.320,00€

Vist l’informe emès al respecte per l’enginyer tècnic municipal (R.E núm. 118 de
13/01/2016), el qual conclou:, “Es proposa la contractació de l'empresa Sis,
Consultoria Acústica SL, amb NIF. B17585027, per un import total de 3.315,40€
(IVA inclòs) d'acord amb la seva oferta econòmica de 30/11/2015 per a portar a
terme els estudis previs necessaris, la redacció d'una nova Ordenança Municipal de
Sorolls i Vibracions d'acord amb el seu pressupost ENG-15.051.”
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 8 de juliol.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, NO ACORDA:
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PRIMER.- ADJUDICAR a l’empresa mercantil SIS CONSULTORIA ACÚSTICA
SL, amb CIF B17585027, i domicili al carrer Pont Major, 105 amb codi postal 17007
de Girona, per import de 3.315,40€ (IVA inclòs), per la redacció de l’Ordenança
Municipal reguladora de sorolls i vibracions, adaptada al Decret 176/2009, de 20 de
novembre.
SEGON.- El termini d'execució dels treballs serà de 2 mesos, a comptar des
de la notificació del present acord. El document resultant s'entregarà còpia en
format digital i tres còpies en format paper.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà amb càrrec a
la partida 920.22706 del pressupost de present exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat.

Debat:
Es debat sobre aquesta proposta i s’acorda no aprovar l’adjudicació formulada.

8. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A LES ENTITATS: SUBVENCIÓ A L'AMPA
ESCOLA PEL PROJECTE RECICLATEXT DEL CURS 2015-2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/150 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots,
amb registre d’entrada 514 en data de 3 de febrer de 2016, per sufragar les
despeses derivades del Projecte Reciclatext pel curs 2015-2016.
Atès que en data 1 de juny de 2012 la Junta de Govern va aprovar el conveni de
col·laboració pel projecte Reciclatext de l’Escola de Riudellots de la Selva. En aquest
conveni s’estableix el compromís de l’Ajuntament a realitzar una aportació
econòmica anual de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola, que es destinarà única i
exclusivament a aquest projecte.
Vist que l’objectiu del projecte Reciclatext és garantir la continuïtat del programa de
reutilització de llibres de text de l’Escola de Riudellots, que té en funcionament des
de l’any 2003, aconseguint d’aquesta manera un estalvi econòmic, estalvi de paper
i conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest material.
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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.- Atorgar una subvenció per import de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola
de Riudellots, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni del projecte Reciclatext
pel curs 2015-2016, amb càrrec a la partida 334.48005 del pressupost del corrent
exercici.
SEGON.-Disposar a l’esmentada entitat, que d’acord amb la clàusula vuitena
del conveni del projecte Reciclatext, haurà de presentar a l’Ajuntament la factura
dels llibres del projecte Reciclatext una vegada adquirits.
TERCER.- 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.
QUART- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució, en el Conveni Reciclatext 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.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA Escola de Riudellots.

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

Ho certifico

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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