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 26 de juliol 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.
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Elia Masso i Tamayo
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Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPASSAT DIA 11 DE JULIOL DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CIMENTS DE CATALUNYA SA
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GIBARFRED SL
6. PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
7. SERVEI DE DESBROSSAMENT DELS MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS I
D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
8. SERVEIS ACTUALITZACIÓ PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL (FASE 9). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
9. SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS CURS 2016-2017
10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL
RIUDELLOTS. SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2016-2017.
11. URGENTS
11.a) LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X.P.P.
12. PRECS I PREGUNTES
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 PROPASSAT DIA 11 DE JULIOL DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/755 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 11 de juliol de 2017 (RESJGL2017/13)
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 11 de juliol de 2017 (RESJGL2017/13)
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 PRP2017/752 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.

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 la relació de factures número F/2017/14 que s’adjunta al
present com annex, d’import CINQUANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-CINC
EUROS I CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (58.855,55.-€)

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 6/2017 per import de CENT SETANTA-NOU MIL SISCENTS DOTZE EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS (179.612,33.-€) i corresponent al
període comprés entre el dia 1 i 30 de juny de 2017, aprovada mitjançant Resolució
d’Alcaldia número 2017/478 de data 12 de juliol de 2017, la qual s’annexa.
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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3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/743 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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L’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a
les actuacions inspectores dutes a terme i informa de les liquidacions realitzades en
el marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes de juny, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 467.514,46€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels
quals 100.807,29€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions
d’inspecció. Segons l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de
gestió per la recaptació de les sancions que es puguin derivar de procediments
d’inspecció i comprovació limitada serà l’import equivalent el 100% del recaptat.
Per la qual cosa, la liquidació definitiva del mes de juny serà 366.707,17€.

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 la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de JUNY, en
període voluntari i executiu, per un import total de 366.707,17€, en concepte
d’inspecció IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CIMENTS DE CATALUNYA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/751 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/319, 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:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Exp. Número: 319 - 01 11 004 97 /2017



Sol·licitant: CIMENTS DE CATALUNYA SA



Obres que s’autoritzen: INSTAL.LACIÓ MARQUESINA TEMPORAL



Emplaçament: AVING MAS PINS, 126 (POLIGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral:



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 10/05/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 2390,63.-€

3991735DG8339S00001ZH

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

Signatura 1 de 2



En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Un cop acabades les obres i les instal.lacions, previ a l’inici de l’activitat, caldrà
portar a terme la seva legalització, d’acord amb la normativa que li sigui d’aplicació
segons el tràmit que es pretengui pel cas (com a ampliació de l’activitat actual,
situada en la parcel.la del costat, o com a nova activitat independent de l’actual).
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), amb
condicionants, per estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques
de l’Aeroport de Girona, de data 3 de juliol de 2017 i que s’adjunta a la
present notificació.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

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 651,53.-€
(dipòsit previ efectuat en data 20/07/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GIBARFRED SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/738 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/209, 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: 209 - 01 11 004 61 /2017



Sol·licitant: GIBARFRED SL



Obres que s’autoritzen: AMPLIACIÓ NAU DE MAGATZEM FRIGORÍFIC



Emplaçament: CARRER ONYAR, 98 (POLÍGON INDUSTRIAL)



Referència cadastral: 4593617DG8349S0001PB



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 24/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 3510,81.-€

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

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo
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1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Prèviament a l’inici de les obres s’haurà de nomenar un coordinador de
seguretat i salut en la fase d’execució.

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de
data 30 de juny de 2017, amb condicionants, per estar la zona afectada
per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona i que s’adjunta a la
present notificació.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

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 473,33.-€
(dipòsit previ efectuat en data 15/06/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

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

6

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

31d659f8aeb347738ad8939ad5dfdbc0001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

6. PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/731 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Per acord d’aquesta Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 16 de maig
proppassat, es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal titulat PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de
la Selva Sr. David Calvo i Coromina (R.E. número 2491 de 10/04/2017).
El citat acord es va sotmetre a informació pública, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, número 106, de 2 de juny de 2017, així com
al tauler d’anuncis municipal; no havent-se presentat durant el citat període
d’informació pública cap al·legació ni reclamació al respecte.
De conformitat amb l’establert a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el tràmit
procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte.
Aquesta Junta de Govern és competent per aprovar definitivament el citat projecte,
de conformitat amb la delegació d’atribucions acordada per l’Alcaldia-Presidència de
la Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

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 definitivament el projecte d’obra municipal titulat
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva Sr. David Calvo i Coromina, amb un pressupost d’execució per
contracte de 298.504,66.-€ (IVA inclòs).

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa
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SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació, així com al web municipal; de conformitat amb l’establert a l’article 38
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

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

7. SERVEI DE DESBROSSAMENT DELS MARGES DELS CAMINS MUNICIPALS I
D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/728 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 30 de maig de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació del servei de desbrossament dels marges dels camins
municipals i d’algunes zones verdes municipals, així com el Plec de clàusules
administratives particulars i la Memòria tècnica que regeixen la contractació, i va
convocar licitació pública per a la contractació de l’esmentat servei.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa
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L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 1 de juny de 2017,
començant a comptar a partir de l’endemà de la publicació, el termini de quinze
dies naturals per a la presentació de proposicions.
Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el registre de
documents de l’Ajuntament, les següents:
Nº
1
2
3
4

LICITADOR
JAUME PUIG LÓPEZ
CREMAVERD, S.L.
SITJAS, S.C.
ALBERT TULSÀ, S.L.

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 26 de juny proppassat,
va procedir a l’obertura dels sobres B, amb els següents resultats:
LICITADOR
JAUME PUIG LÓPEZ
CREMAVERD, S.L.
SITJAS, S.C.
ALBERT TULSÀ, S.L.

PREU OFERT
26.044,40.-€
31.042,08.-€
24.191,68.-€
22.163,68.-€

PREU/ML
DESBROSSAMENT
MARGES
0,10.-€/ml
0,11.-€/ml
0,11.-€/ml
0,108.-€/ml

PREU/M2
DESBROSSAMENT
ZONES VERDES
0,03.-€/m2
0,04.-€/m2
0,02.-€/m2
0,015.-€/m2

En la mateixa sessió, la Mesa de contractació, va classificar les proposicions
presentades, com segueix, de conformitat amb el criteri establert a la clàusula 8 del
PCAP:
LICITADOR

PREU OFERT

PUNTS

ALBERT TULSÀ, SL

22.163,68.-€

10,00

SITJAS, SC

24.191,68.-€

9,16

JAUME PUIG LÓPEZ

26.044,40.-€

8,51

CREMAVERD, SL

31.042,08.-€

7,14

Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldia-Presidència 2017/443, de data 28 de
juny de 2017, es va acordar requerir a l’empresa que havia presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, la presentació de la documentació indicada a la
clàusula 13 del PCAP.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

8

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

31d659f8aeb347738ad8939ad5dfdbc0001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

Vist que el proppassat dia 11 de juliol, ALBERT TULSÀ, S.L. va presentar en el
registre de documents d’aquest Ajuntament (RE 4400), la documentació
acreditativa de la capacitat jurídica i d’obrar, de la solvència econòmica i financera,
d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, així com de disposar de l’assegurança de responsabilitat civil.
Vist que el dia 14 de juliol va presentar la documentació acreditativa del dipòsit de
la garantia definitiva.

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Havent constatat el compliment dels requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica i professional de l’entitat mercantil ALBERT TULSÀ, S.L.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015; sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la companyia mercantil
ALBERT TULSÀ, S.L., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Mas
Pins, 49, i amb NIF B-17.402.249, el contracte del servei de desbrossament dels
marges dels camins i d’algunes zones verdes de Riudellots de la Selva; per ser la
seva oferta, l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, d’acord amb el
següent detall:
PREU
OFERT

PREU DESBRÓS
MARGES

26.044,40.-€
31.042,08.-€
24.191,68.-€
22.163,68.-€

0,10.-€/ml
0,11.-€/ml
0,11.-€/ml
0,108.-€/ml

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

LICITADOR
JAUME PUIG LÓPEZ
CREMAVERD, S.L.
SITJAS, S.C.
ALBERT TULSÀ, S.L.

PREU
DESBRÓS
ZONES
VERDES
0,03.-€/m2
0,04.-€/m2
0,02.-€/m2
0,015.-€/m2

PUNTUACIÓ
10,00
9,16
8,51
7,14

L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia mercantil per haver
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa; quedant descartades les demés
ofertes presentades, per ser d’import superior a la d’ALBERT TULSÀ, S.L.
SEGON.- L’import de l’adjudicació, per les tres anualitats de durada del
contracte, és de VINT-I-DOS MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTAVUIT CÈNTIMS (22.163,68.-€), més QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (4.654,37.-€), en concepte d’IVA.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 454.210.02 del pressupost vigent.
QUART.- La durada del contracte s’estableix per un període de tres
anualitats, finalitzant el dia 31 de desembre de 2019, sense possibilitat de
pròrroga.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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CINQUÈ.- Significar a la companyia mercantil ALBERT TULSÀ, S.L. que el
contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de l’adjudicació als candidats, de conformitat amb l’establert a l’article
156.3 del TRLCSP.

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, de
conformitat amb l’establert a l’article 154 del TRLCSP.
SISÈ.- Requerir a ALBERT TULSÀ, S.L. per tal que, de conformitat amb
l’establert a la clàusula 29.5 del PCAP, durant la vigència del contracte, acrediti
davant aquest Ajuntament que està al corrent de pagament de la pòlissa de
responsabilitat civil subscrita, mitjançant la presentació del corresponent rebut
acreditatiu del pagament.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a totes les empreses
licitadores.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
8. SERVEIS ACTUALITZACIÓ PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL (FASE 9). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2017/730 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El dia 5 de desembre de 2012, va tenir entrada en el registre de documents
d’aquest Ajuntament (RE número 4759), el PROJECTE D’ARRANJAMENT
D’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL, A RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat
pels Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva; el qual preveia la reparació i
reasfaltatge del paviment asfàltic dels diferents carrers del Polígon industrial de
forma progressiva, dividint la totalitat de l’àmbit en sectors més petits executables
de manera individualitzada.

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Al llarg d’aquests anys s’han executat les obres de pavimentació de gairebé totes
les fases previstes en l’esmentat projecte, quedant pendents a dia d’avui, les
següents:
- Fase 1: Avinguda Mas Vilà, entre la C25 i l’Avinguda Mas Pins.
- Fase 5: carrer Ginesta.
- Fase 9: carrer Onyar.
Atès el temps transcorregut des de la redacció del projecte, i que el paviment
asfàltic s’ha pogut degradar, es va demanar pressupost als Serveis tècnics del
Consell Comarcal per a la revisió i actualització de les fases 1 i 9 del projecte.
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Vist el pressupost presentat pels esmentats serveis tècnics (RE 4394 de
11/07/2017), per a la revisió i actualització de la fase 9 del PROJECTE
D’ARRANJAMENT D’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL, A RIUDELLOTS DE LA
SELVA, per import de MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(1369,20.-€).

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldesssa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva (RE 4394 de 11/07/2017), amb domicili a Santa Coloma de
Farners-17430, al Passeig Sant Salvador, 25-27, i NIF P-6700002F; per import de
MIL TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (1369,20.-€), per a
la revisió i actualització de la fase 9 del Projecte d’arranjament de l’asfaltatge del
Polígon Industrial, corresponent a la zona del carrer Onyar, en el Polígon del sector
Llevant.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.920.227.06 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9. SUBVENCIÓ ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS CURS 2016-2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/283 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 24 de febrer de 2017 amb
número de registre d’entrada 1430 pel Sr. Antonio Alcaide Tarifa en representació
de l’AMPA LLAR D’INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA per sufragar part de les
despeses del curs escolar 2016/2017.
Vist que aquesta entitat ha presentat juntament amb la sol·licitud un pressupost de
despeses pel curs 2016/2017 per import total de 3.036,50 €, per realitzar activitats
pels infants de la llar.
Vista la sol·licitud modificada presentada en data 30 de març de 2017 amb registre
d’entrada 2275, en la que detalla aporta pressupost de despeses modificat a
2.992,05 €
Vist l’interès públic de les activitats proposades per l’AMPA de la Llar d’Infants pel
curs 2017-2018 pel foment de l’educació, la cultura popular i tradicional catalana.
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Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 8 de maig de 2017 el qual estima
correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat, i proposa es
subvencioni el 70 % de l’import sol·licitat.
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
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Atorgar a l’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una
subvenció de 2.094,43 € corresponent a un 70 % de les despeses pressupostades
pel curs 2016/2017.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334/480.07 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017, la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 2.992,05 €, 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), acreditant expressament que les sortides/excursions han estat
culturals 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 acte, acció
de publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció. Es fa constar expressament que no serà suficient la informació que es fa
constar en l’actual model –ja que només consta que l’Ajuntament col·laboraessent necessari fer constar a part de la col·laboració, el patrocini i suport
econòmic a més de la inserció del logo l’Ajuntament en els actes, accions
de publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions subvencionades.
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.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL
RIUDELLOTS. SUBVENCIÓ PER LES DESPESES TEMPORADA 2016-2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/308 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Anna Planas i Vila, com a
Tresorera del Club Handbol de Riudellots, amb registre d’entrada número 1406 en
data 23 de febrer de 2017, per sufragar les despeses dels mesos de desembre de
2016 a novembre de 2017.
Atès que la previsió de despeses realitzada pel Club Handbol Riudellots pels mesos
de desembre 2016 a novembre de 2017 ascendeix a 10.447 € i la previsió
d’ingressos és de 5.750 €, sol·liciten una subvenció de 4.697 €.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques é la
promoció de l’esport a tots nivells; per això es considera convenient donar suport
econòmic a les entitats esportives municipals.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports Sr. Gerard Fabrelles, en data 27 de març
de 2017, el qual estima correcte atorgar la subvenció sol·licitada per l’entitat
excepte la despesa corresponent a desplaçaments atès que no es considera
despesa subvencionable.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Club Handbol Riudellots, amb NIF G17904434, una
subvenció per import de 3.647 €, per sufragar les despeses dels mesos de
desembre de 2016 a novembre de 2017 de la temporada de HANDBOL, no son
despeses subvencionables les despeses indirectes: sopar fi de temporada, detall
jugadores i desplaçaments.

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341 480.13 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre de 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 9.397,00 € amb els models
normalitzats aprovats per aquesta Corporació.
-

Compte Justificatiu Simplificat: Inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació d’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
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entitat. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és el del 80% de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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 al Club Handbol Riudellots de la Selva pel
seu coneixement, i si en el 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.
11. URGENTS
11.a) LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X P P
Vista la proposta d’acord número PRP2017/762 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/350, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 350 - 01 11 004 104 /2017



Sol·licitant: X P P



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ HABITATGE EN FILERA



Emplaçament: C/ SANT JORDI, 33



Referència cadastral: 3585613DG8338N0001TF



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
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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 24/05/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................ 3567,38.-€

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

TERCER.- 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

Caldrà aportar el plànol de seguretat i prevenció d’incendis en el projecte
executiu, tenint en compte entre altres que la porta de comunicació de
l’habitatge amb el garatge ha de ser tallafocs del tipus EI2 45-C5 i s’ha
d’instal.lar a l’interior del garatge o en el seu accés un extintor d’incendis
d’eficàcia 21A-113B així com un enllumenat d’emergència en el seu interior.

1.2

Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat
que haurà de ser validat pels serveis tècnics municipals, còpia amb CD i
certificat de coincidència del CD i el projecte aportat.

1.3

Caldrà aportar assumeix de direcció de les obres, nomenament d’arquitecte
tècnic, designació del coordinador de seguretat i salut, i qüestionaris
estadístics d’edificació i habitatge.

2.

De caràcter urbanístic:

2.1 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que prèviament a
la realització de les connexions a cada una de les xarxes s’hagi de donar avís als
serveis tècnics municipals perquè donin el vist i plau de les connexions.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. L’autorització obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA), per estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de
l’Aeroport de Girona, de data 6 de juliol de 2017, condicionada i que
s’adjunta a la present llicència.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4.

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
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legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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 467,16.-€
(dipòsit previ efectuat en data 24/07/2017)

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 28/07/2017 Alcaldessa

28/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- 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.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:30 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

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

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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