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 7 de març de 2017, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA
Dia: 07/03/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: ORDINÀRIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
21/02/17
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
4.- SUBMINISTRAMENT LLUMS TIPUS LED PER A L'ESCOLA I LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
5.- SERVEIS REDACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL I VIBRACIONS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6.- AJUTS ECONÒMICS: AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ANY 2017
PROGRAMA FISIOTERAPEUTA
7.- SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS. PINTURA BANCS ENTORN
PISTA PETANCA.
8.- ATORGAMENT AJUTS ECONOMICS: DONATIU A FUNDACIÓ PRIVADA
ONCOLLIGA GIRONA
9.- URGENTS

Elia Masso i Tamayo
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA
21/02/17
Vista la proposta d’acord número PRP2017/246 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 21 de febrer de 2017 (RESJGL2017/4).

Elia Masso i Tamayo
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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 l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat 21 de febrer de 2017 (RESJGL2017/4).
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 PRP2017/245 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 F/2017/4, i d' import
DISSET MIL CINC-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS
(17.521,81€)
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
S’acorda afegir una factura per import de 513 € a nom de Estel Xifra Barceló.
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3.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/235 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que recentment han finalitzat les obres de reforma i ampliació del pavelló
poliesportiu municipal, és voluntat d’aquest Ajuntament equipar els diferents espais
(entrada, sales de fitness, pista poliesportiva, etc) amb el material i equipament
necessari per a la seva posada en funcionament.

Elia Masso i Tamayo
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Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 7 de febrer
proppassat, es va aprovar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ
DURAN, S.L., per al subministrament i instal·lació d’un projector i els seus
accessoris a la sala de reunions del pavelló poliesportiu, el qual ascendia a
1.317,69.-€ (IVA inclòs).
En posterioritat a l’aprovació del mateix, s’ha considerat la possibilitat de substituir
l’adquisició del projector per un smart TV, ja que té més possibilitats de connexions
sense fils, de reproduir continguts des de diferents fonts, etc.
Vist el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN, S.L., per al
subministrament i muntatge d’un smart TV de 60” a la sala de reunions del pavelló
poliesportiu, el qual ascendeix a 1.223,00.-€, més 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 de la Corporació, mitjançant
resolució número 2015/307, de 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.- Deixar sense efecte l’aprovació del pressupost presentat per
INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN, S.L., de 1.317,69.-€ d’import (IVA inclòs), per al
subministrament i instal·lació d’un projector, una pantalla i els seus accessoris, per
al pavelló poliesportiu municipal.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ
DURAN, S.L., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, al C/ Estació, 23, i amb
NIF B-17.246.992; per import de 1.223,00.-€, més IVA, per al subministrament i
instal·lació d’un smart TV i els seus accessoris, per a la sala de reunions del pavelló
poliesportiu municipal.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4.- SUBMINISTRAMENT LLUMS TIPUS LED PER A L'ESCOLA I LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/240 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012,
va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes. Tots els signants del Pacte d’Alcaldes
es comprometeren, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels
objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de
CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i
execució de plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a favor de les
fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.
Per tal de donar compliment al citat compromís, aquest Ajuntament va encarregar
al Consell comarcal de la Selva, la redacció del Pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES); el qual fou aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada
el dia 28 d’abril de 2014.
Algunes de les accions contemplades en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
de Riudellots de la Selva (PAES), tenen com a objectiu augmentar el grau
d’estalvi i eficiència energètica dels edificis públics.
Per tal de donar compliment als diferents objectius marcats, és voluntat d’aquest
Ajuntament substituir els llums fluorescents que actualment hi ha al CEIP i a la Llar
d’infants, per a llums de tipus led.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 24 de gener de 2017, va
acordar l’inici de l’expedient de contractació del subministrament dels llums tipus
led per a l’Escola i la Llar d’infants municipal i la sol·licitud de pressupost a quatre
empreses especialitzades.
Vistos els diferents pressupostos presentats:

Grupo Electrostocks, SLU

Data i nº
registre entrada
07/02/2017 nº 935

Import
(IVA exclòs)
5.726,73.-€

Il·lumina SUM, SL

14/02/2017 nº 1141

4.897,30.-€

15/02/2017 nº 1170

5.528,02.-€

20/02/2017 nº 1288

4.928,15.-€

Empresa

Suministradora
materiales, SA

de

electricidad

y

Boadas Concom, SL

Vist l’informe emès el proppassat 27 de febrer, per l’enginyer tècnic municipal, el
qual conclou: “Per tant, es proposa la contractació del subministrament de llums
tipus LED a l’empresa Il·lumina SUM, SL, d’acord amb el seu pressupost de
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14/02/2017, amb núm. de registre d’entrada 1141, per un import total de 5.925,73
€, IVA inclòs.”
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de 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.- Aprovar el pressupost presentat per IL·LUMINA SUM, S.L., amb
domicili al C/ Borrassà, 39 de Figueres-17600, i amb NIF B-17.773.292, per import
de 4.897,30.-€, més IVA; pel subministrament dels llums tipus led i altre material
accessori descrit a la Memòria tècnica redactada a l’efecte per l’enginyer tècnic
municipal.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de
les següents partides:
-

Enllumenat Escola: 633.02.165
Enllumenat Llar d’infants: 633.03.165

TERCER.- El material objecte de la present contractació s’haurà de
subministrar en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà de la
recepció de la notificació del present acord.
QUART.- El lliurament s’haurà d’efectuar al magatzem de la brigada
municipal, situat al C/ Nou, número 2 de Riudellots de la Selva (contactar amb el
Sr. Albert Lleopart 686.956.050).
Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament al lloc
convingut seran a càrrec de l’adjudicatari.
Si els béns objecte de subministrament no es trobessin en estat de ser rebuts, es
farà constar així en l’acta de recepció i es donaran les instruccions precises al
contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament.
CINQUÈ.- Els béns objecte de subministrament comptaran amb una garantia
de 3 anys, a comptar des de la data de recepció.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5.- SERVEIS REDACCIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL DE SOROLL I VIBRACIONS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/241 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’actual ordenança municipal de soroll i vibracions ha quedat totalment
obsoleta com a conseqüència dels canvis normatius produïts en els darrers anys, es
fa necessari elaborar un nou text normatiu.

Elia Masso i Tamayo
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Així mateix, el Mapa de capacitat acústica del municipi no està adequat a la
normativa vigent, i per aquest motiu, mitjançant escrit de data 24 de setembre de
2015 (RS 1803 de 24/09/2015), es va sol·licitar a la Direcció General de qualitat
ambiental de la Generalitat de Catalunya, assistència tècnica gratuïta per a
l’adequació del mateix.
Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses especialitzades, pels
serveis de redacció d’una nova ordenança municipal de soroll i vibracions i per a
l’anàlisi del mapa de capacitat acústica del municipi en base a la proposta efectuada
per l’esmentada Direcció General:
Empresa
SIS Consultoria acústica, SL
Serveis
d’enginyeria
i
tecnologia, SL

Data i registre entrada
15/02/2017 nº 1150
20/02/2017 nº 1260

Import (IVA exclòs)
3.325,00.-€
3.620,00.-€

Vist l’informe emès el proppassat dia 27 de febrer, per l’enginyer tècnic municipal,
el qual disposa:
“Vist que la voluntat i la necessitat per tal de donar una resposta jurídica més
adient i acurada a la realitat del nostre municipi a qüestions relacionades amb la
incidència acústica d’activitats.
Vist que en el transcurs dels darrers anys hi ha hagut canvis normatius molt
significatius i canvis en els Mapes de Capacitat Acústica del Territori, es proposa la
redacció d’una nova ordenança de sorolls, amb lo qual i al mateix temps es donarà
compliment amb allò que preveu el punt 1 de 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, i se
n’adapten els annexos, el qual diu textualment que: “Els ajuntaments que, a
l’entrada en vigor del Reglament, disposin d’ordenances municipals de protecció
contra la contaminació acústica, les han d’adaptar a les normes que estableix el
Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor”
Vista la necessitat d’aprovar un nou Mapa de Capacitat Acústica del Municipi, el
qual ha de concordar plenament amb la nova ordenança, entenc que ara és el
moment més adient per a portar i coordinar els dos documents.
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Pel que vist que han transcorregut més de dos anys de l’aprovació d’aquest Decret,
i que d’acord amb les necessitats del municipi, es considera la necessitat de
disposar d’Ordenança de Sorolls, s’ha demanat a dues empreses especialitzades
que presentin pressupost pels honoraris d’estudi previ del territori i les seves
singularitats, estudi de la proposta de nou Mapa de Capacitat Acústica del Municipi,
informe d’avaluació i proposta de text de la nova ordenança de sorolls:
Sis, Consultoria Acústica, SL, amb NIF. B17585027, que en data 15/02/2017 i reg.
entrada 1-2017-001150-2, presenta una oferta econòmica ENG-17.009 per un valor
de: 4.023,25 € (IVA inclòs).
EMC2 Serveis d’Enginyeria i Tecnologia, SL amb NIF. B55172548, que en data
20/02/2017 i reg. entrada 1-2015-001260-2, presenta una oferta econòmica 17017, per un valor de: 4.317,20 € (IVA inclòs)
Analitzades les dues ofertes, ambdues proposen els treballs sol·licitats i requerits, i
pel coneixement que es té, les dues empreses tenen capacitat i solvència tècnica
més que contrastada per realitzar-los.

Elia Masso i Tamayo
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Amb tot es proposa:
A la vista dels diferents pressuposts presentats, es proposa la contractació de
l’empresa Sis, Consultoria Acústica, SL, amb NIF. B17585027, per un import total
de 4.023,25 € (IVA inclòs) d’acord amb la seva oferta econòmica de 15/02/2017 i
reg. entrada 1-2017-001150-2, per a portar a terme els estudis previs del territori i
les seves singularitats, estudi de la proposta de nou Mapa de Capacitat Acústica del
Municipi, informe d’avaluació o proposta de text de la nova ordenança de sorolls
d’acord amb el seu pressupost ENG-17.009.
El termini d’execució dels treballs serà de 3 mesos, des del dia de recepció de la
comanda emesa per part d’aquest ajuntament.
El document resultant s’entregarà còpia en format digital i tres còpies en format
paper”.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldesas-Presidenta mitjançant
resolució 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.- Aprovar el pressupost presentat per SIS CONSULTORIA
ACÚSTICA, S.L., amb domicili a Girona-17007m, al C/ Pont Major, 105, i amb NIF
B-17.585.027, per import de 3.325,00.-€ (IVA exclòs), per a l’anàlisi del mapa de
capacitat acústica del municipi en base a la proposta de la Direcció General de
qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya i per a la redacció de l’Ordenança
municipal de soroll i vibracions, i altres serveis complementaris.
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SEGON.- Els citats serveis tècnics s’hauran de prestar en el termini màxim
de tres mesos, a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
El document final s’haurà de presentar al Registre de documents d’aquest
Ajuntament, en suport paper (3 exemplars) i en suport digital.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació, anirà a càrrec de
la partida 227.06.920 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Elia Masso i Tamayo
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Riudellots de la Selva, 10 de març de 2017

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

6.- AJUTS ECONÒMICS: AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER. ANY 2017.
DESPESES PROGRAMA FISIOTERAPEUTA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/137 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 02/02/2017 per la Sra. Pilar
Cort Fuentes, com a presidenta de l’AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER, amb
registre d’entrada número 1-2017-000791-2, on demana la col·laboració d’aquesta
corporació pel pagament del programa de fisioteràpia que porta a terme l’entitat i
que està destinat a ajudar a les dones diagnosticades de càncer de mama, en
l’import de 1.550 €.
Atès que aquesta corporació atorga anualment un ajut econòmic a l’AECC a càrrec
de la partida reservada a col·laborar amb projectes solidaris, fent una aportació a
raó de 0,10 € per habitant.
Atès que durant la Festa Major de Riudellots de la Selva, el 29 de setembre per
Sant Miquel, es fa una postulació i l’ingrés íntegre de les representants de
Riudellots es dóna a l’AECC.
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.- No atorgar a l’entitat AECC- Catalunya contra el Càncer amb NIF
G-28197564 l’ajut econòmic sol·licitat.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a AECC-Catalunya contra el
Càncer.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
7.- SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS. PINTURA BANCS ENTORN
PISTA PETANCA.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

16/03/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/03/2017 Alcaldessa

Vista la proposta d’acord número PRP2017/224 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antoni Tuset Vilagrasa, com a
Secretari del Club Petanca Riudellots, en data 16 de febrer de 2017, amb registre
d’entrada número 1206 per despeses de pintura comprada per pintar els bancs de
l’entorn de la pista de petanca.
Atès que juntament amb la sol·licitud el Club Petanca Riudellots ha presentat la
factura acreditativa de la despesa efectuada en data 09/06/2016 que ascendeix a
89,25 €.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 23 de febrer de 2017, segons el qual
estima correcta la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:
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 al Club Petanca Riudellots amb NIF G17947276 una
subvenció per import de 89,25 € corresponent a les despeses de pintura dels bancs
de l’entorn de la pista de petanca, d’acord amb la factura justificativa presentada
juntament amb la sol·licitud.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 340/480.21 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Notificar el present acord al Club Petanca 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 la seva
aplicació.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8.- ATORGAMENT AJUTS
ONCOLLIGA GIRONA

ECONOMICS:

DONATIU

A

FUNDACIÓ

PRIVADA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/228 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentada per la Sra. Lluïsa Ferrer Ramio en
nom de la Fundació privada Oncolliga Girona, amb data 23 de febrer de 2017 amb
registre d’entrada número 1-2017-001360-2.
Atès que la Fundació privada Oncolliga Girona va organitzar una caminada/cursa a
Riudellots de la Selva per recaptar fons pels malalts de càncer i els seus familiar, i
amb l’ànim de col·laborar amb part de les despeses ocasionades per portar a terme
aquest esdeveniment al municipi.
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Atès que el pressupost municipal disposa d’una partida pressupostària destinada a
col·laborar amb projectes solidaris.
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 la Fundació Privada Oncolliga de Girona amb NIF
G17808098 una aportació econòmica per import de 202,60 € a raó de 0,10 € per
habitant, amb càrrec a la partida pressupostària 231/480.04.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.- URGENTS
9.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PIELES Y CUEROS PALOMERAS Y GAMBUS SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/250 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/18, 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 de la proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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Exp. Número: 18 - 01 11 004 2 /2017



Sol·licitant: PIELES Y CUEROS PALOMERAS Y GAMBUS SA



Obres que s’autoritzen: REFORMA XARXA SANEJAMENT PLUVIAL



Emplaçament: AV PAISOS CATALANS, 133-149 (POLÍGON INDUSTRIAL )
17457



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 11/01/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 435,46.-€

TERCER.- 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’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que prèviament a
la realització de la connexió a la xarxa s’hagi de donar avís als serveis tècnics
municipals perquè donin el vist i plau de la connexió.
2.2 L’autorització de les obres és únicament a l’interior de la parcel·la, en cas que
calgui obrir la via pública caldrà sol·licitar autorització.
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 02/03/2017)
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QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.2.- APROVACIÓ DE PRESSUPOSTOS RELATIUS A LA INSTAL·LACIÓ DE FIBRA
ÒPTICA A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL I FOODLAB
Vista la proposta d’acord número PRP2017/264 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que per resolució de l’alcaldia núm. 406/2014, de 15 d’octubre, va acceptar-se
el pressupost per a la contractació dels serveis de fibra òptica per a l’equipament
del FoodLab (Exp. Núm. 2014/435).
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Donat que el FoodLab va ser el primer equipament de l’Ajuntament a disposar del
servei de fibra òptica, es va configurar aquest accés a través de la xarxa pública de
fibra òptica.
Vist que una vegada comprovats els bons resultats obtinguts arran de l’esmentada
contractació, es va procedir a contractar els serveis de fibra òptica pels
equipaments inclosos dins la denominada fase 1 de desplegament de la fibra òptica
pels equipaments municipals, incloent els equipaments de l’Ajuntament (edifici
complet), l’Espai Jove, la Casa de Cultura (edifici complet) i la Llar d’Infants,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local núm. 1/2015, de 19 de gener.
Posteriorment, també es va aprovar la contractació del mateix servei per a l’edifici
de l’Escola municipal (Exp. Núm. 2014/547).
Vist que en aquesta ocasió, l’accés a internet es va configurar a través d’una nova
xarxa de fibra òptica pròpia i d’ús exclusiu per a l’Ajuntament.
Vist que posteriorment també es va procedir a adjudicar la fase 2 del desplegament
de la xarxa fibra òptica pròpia de l’Ajuntament pels equipaments municipals del
pavelló municipal, del Centre de Serveis per a la Gent Gran – El Lliri Blau, del local
d’entitats i de la piscina municipal, mitjançant acord de la Junta de Govern Local del
dia 4 d’octubre de 2016 (Exp. Núm. 2016/534).
Vist que en l’actualitat tots els equipaments municipals que disposen de connexió a
la xarxa de fibra òptica ho fan a través de la xarxa pròpia de l’Ajuntament, a
excepció del FoodLab.
Vist que des del personal de la brigada municipal s’ha manifestat la necessitat de
disposar de fibra òptica per a l’equipament de la deixalleria municipal, per tal de
poder visualitzar en directe les imatges de les càmeres de vigilància instal·lades al
recinte.
Vist el pressupost, presentat per ADAMO TELECOM IBERIA SA (R.E. núm. 1574, de
02/03/2017), relatiu als treballs d’obra civil, la instal·lació del servei de fibra òptica
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per l’equipament de la deixalleria municipal, i que ascendeix a un total de 130.-€
(I.V.A. no inclòs) al mes.
Vist el pressupost presentat per l’empresa GRN SERVEIS TELEMÀTICS, S.L. (R.E.
núm. 1685, de 07/03/2017) que inclou els equips informàtics, la instal·lació i la
posada en funcionament la connexió de banda ampla a la deixalleria municipal; així
com els treballs i material necessari per a incloure la seu del FoodLab a la xarxa de
fibra òptica pròpia de l’Ajuntament, i que ascendeix a 749,86.-€ (I.V.A. inclòs).
Vist que el regidor de promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés, ha informat
favorablement sobre la contractació dels serveis de posada en funcionament de la
connexió de fibra òptica per a la deixalleria municipal.
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 la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa ADAMO TELECOM
IBERIA SA (R.E. núm. 1574, de 02/03/2017), relatiu als treballs d’obra civil, la
instal·lació del servei de fibra òptica per l’equipament de la deixalleria municipal, i
que ascendeix a un total de 130.-€ (I.V.A. no inclòs) al mes. La despesa de la qual
serà a càrrec de la partida 920/222.03 del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa GRN SERVEIS
TELEMÀTICS, S.L. (R.E. núm. 1685, de 07/03/2017) que inclou els equips
informàtics, la instal·lació i la posada en funcionament la connexió de banda ampla
a la deixalleria municipal; així com els treballs i material necessari per a incloure la
seu del FoodLab a la xarxa de fibra òptica pròpia de l’Ajuntament, i que ascendeix a
749,86.-€ (I.V.A. inclòs). La despesa de la qual serà a càrrec de la partida
459/213.00.
QUART.- Donar trasllat del present acord a les empreses interessades.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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