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 2 de maig 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: 02/05/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: ORDINÀRIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (RESJGL2017/8)
2.- Autorització, disposició i ordenació de despeses vàries.
3.- Servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la Selva. Varis.
4.- Llicència urbanística. J.X.S.
5.- Finalització del contracte amb Europreven Girona, s.l.
6.- Contractació dels serveis publicitaris i de subscripció al diari El punt-avui
7.- Contractació subministrament de lluminàries per la Urbanització Mas Joals i la
pista del pavelló poliesportiu. Requeriment de documentació lot 2.
8.- Aprovació del conveni marc de col·laboració per a la promoció econòmica i
desenvolupament local de l’Ajuntament de Girona, Ajuntament de Riudellots de la
Selva i Consell comarcal de La Selva.
9.- Sol·licitud d’exempció de la taxa pel servei de recollida de deixalles que tenen la
consideració d’assimilables a les domèstiques. Reconeixement exempció. Any 2017.
10.- Atorgament ajuts econòmics entitats: Les Veus del Cric. Activitats any 2017
11.- Urgents
12.- Precs i preguntes
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DEL 18 D'ABRIL DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/461 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 18 d’abril de 2017 (RESJGL2017/8)
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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 dia 18 d’abril de 2017 (RESJGL2017/8).

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 PRP2017/458 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/2017/8 que s’adjunta al
present com annex, d’import CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS I
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (53.403,89.-€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 3/2017 per import de 119.323,98€.- i corresponent al
període comprés entre el dia 1 i 31 de març de 2017, aprovada mitjançant
Resolució de l’Alcaldia número 2017/290 de data 24 d’abril de 2017, la qual
s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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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 PRP2017/445 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.
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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 liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (registre d’entrada número 1903 de 16.03.2017),
corresponent als imports recaptats durant el mes de GENER, en període voluntari i
executiu, per un import total de 48.043,24.-€, 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 39,67.-€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de GENER tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre
d’entrada número 1905 de 16.03.2017) i referit als conceptes tributaris i imports
que seguidament s' indiquen:
EXERCICI

CONCEPTE

2017

IIVTNU

375,08.-€

2017

IIVTNU

2.133,47.-€

2017

IIVTNU

530,50.-€

2017

IVTM

648,60.-€

2016

RECÀRREC ESTEMPORANEÏTAT
(REDUCCIÓ 25%)

-55,16.-€

TOTAL CÀRRECS
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IMPORT

3.632,49.-€
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TERCER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (registre d’entrada número 2680 de 20.04.2017),
corresponent als imports recaptats durant el mes de FEBRER, en període voluntari i
executiu, per un import total de 16.979,17.-€, pels conceptes tributaris que s' hi
detallen.
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Ratificar igualment, les devolucions d' ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 796,28.-€.
QUART.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de FEBRER tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre
d’entrada número 1898 de 16.03.2017) i referit als conceptes tributaris i imports
que seguidament s' indiquen:
EXERCICI

CONCEPTE

2017

IAE

148,75.-€

2017

IAE

2.373,55.-€

2017

IBI RÚSTICA

2017

ICIO

2017

IIVTNU

2017

IVTM

1.141,18.-€

2017

IVTM

311.955,79.-€

2017

RECÀRREC ESTEMPORANEÏTAT
TOTAL CÀRRECS
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349.370,37.-€
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CINQUÈ.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de FEBRER,
tramesa pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (registre
d’entrada número 1900 de 16.03.2017) i referida als conceptes tributaris i imports
que seguidament s’indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI

CONCEPTE

2016

ESCOMBRARIES

2016

IBI URBANA

2017

IVTM
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TOTAL BAIXES

IMPORT
290,00.-€
1.977,89.-€
648,60.-€
2.916,49.-€

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

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J X S
Vista la proposta d’acord número PRP2017/436 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/260 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

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


Exp. Número: 260 - 01 11 004 74 /2017



Sol·licitant: J X S



Obres que s’autoritzen: PAVIMENT FORMIGÓ



Emplaçament: CAN CONIS, (VEINAT ESTACIÓ )



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.-€
(pagament efectuat en data 12/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 66,01.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5. FINALITZACIÓ CONTRACTE AMB EUROPREVEN GIRONA S.L.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/451 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’Ajuntament té contractada l’empresa EUROPREVEN GIRONA S.L. amb
NIF B17698911 per la prestació de serveis de prevenció de riscos laborals als
treballadors/es públics per import anual de 1316,48 € (iva inclòs).
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo

Atès que el termini pels contractes menors no pot ser superior a un any i ser
objecte de pròrroga de conformitat amb l’establert a l’art. 23 del Real decret
legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector
públic
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PRIMER.- FINALITZAR el contracte amb l’empresa Europreven Girona s.l.
amb NIF B17698911 per la prestació de serveis de prevenció de riscos laborals
atès l’establert a l’article 23 del Real decret legislatiu 3/2011 pel qual s’aprova el
text refós de la llei de contractes del sector públic amb efectes a partir del dia 30 de
juny de 2017.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a EUROPREVEN GIRONA S.L.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

6. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PUBLICITARIS I DE SUBSCRIPCIÓ AL DIARI
EL PUNT-AVUI
Vista la proposta d’acord número PRP2017/446 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist el pressupost presentat per Hermes Comunicacions, S.A. en data de
18/04/2016 (R.E. núm. 2.624), l’empresa editora de El Punt-Avui, per import total
de 3.499,96.-€ (I.V.A. inclòs) anuals, i que inclou les següents prestacions:
- Subscripció: 517,60.-€ (I.V.A. inclòs), en una única quota.
- 1 subscripció en paper a El Punt-Avui.

Elia Masso i Tamayo
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- Publicitat: 2.982,36.-€ (I.V.A. inclòs), en 12 quotes de 248,53.-€/mes (I.V.A.
inclòs).
- Publicitat en paper per valor de 35.000.-€ (I.V.A. no inclòs).
- Publicació de tots els edictes sense càrrec.
- 35.000 impressions a les webs.
- 35 espots de 20 segons a El Punt Avui televisió.
- 11 minuts exclusius de televisió (entrevistes a plató).
- 44 minuts compartits de televisió (debats a plató).
Vistes les condicions i formes de pagament establertes per Hermes Comunicacions,
S.A. i que es recullen en la proposta econòmica.
Vist que El Punt Avui és un dels mitjans amb més difusió a les comarques gironines,
que compte amb una difusió diària mitjana de 10.176 exemplars i arriba a una
audiència de 83.000 lectors diaris.
Vist que l’oferta econòmica presentada per El Punt Avui suposa un estalvi econòmic
per aquest Consistori en relació al valor dels serveis que utilitza.
Vist l’informe emès el dia 24 d’abril de 2017 pel regidor de comunicació, el sr. LluísM. Barnés i Tarrés, justificant la necessitat de la contractació dels serveis
publicitaris i de subscripció al diari El Punt-Avui.

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’oferta de serveis presentada per l’empresa Hermes
Comunicacions, SA, amb domicili al carrer Güell, núm. 68 de Girona (17005), i amb
CIF A-17374547, per import de 517,60.-€, I.V.A. inclòs, la qual inclou una
subscripció en paper al diari El Punt-Avui.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 3321/220.01 del pressupost vigent.
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TERCER.- Aprovar l’oferta de serveis presentada per l’empresa Hermes
Comunicacions, SA, amb domicili al carrer Santa Eugènia núm. 42 de Girona
(17005), i amb CIF A-17374547, per import màxim de 2.982,36.-€, I.V.A. inclòs, la
qual comprèn els serveis de publicitat descrits en la part expositiva.
QUART.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920/226.02 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo
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7. CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES URBANITZACIÓ MAS
JOALS I PISTA PAVELLÓ POLIESPORTIU. ADJUDICACIÓ LOT 2.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/456 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació pel subministrament de lluminàries per a la urbanització
Mas Joals i per a la pista del pavelló poliesportiu, el Plec de clàusules
administratives particulars, així com les Memòries tècniques per a la millora del
sistema d’enllumenat dels carrers de la Urbanització Mas Joals i d’una part de
l’Avinguda Països Catalans i de la pista del pavelló poliesportiu, i va convocar
licitació pública per a la contractació de l’esmentat subministrament.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 8 de febrer 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

EMPRESA LICITADORA
RS Tot Prades, SL

2

Novelec Costa Brava, SL

3

Grupo Electro Stocks, SLU

4

Microled La Mancha, SL

5

Etra Bonal SA

6

Muntatges Lleida, SA

7

CSI Viladecans, SL

8

IMS 2020 soluciones de energía, SL
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9

Diodek Systems, SL

10

Novatilu, SLU

11

Riemar Projectes i Instal·lacions, SL

12

Led Quality Lux, SL

13

Electricitat Boquet, SL

14

Técnicas Edificativas Innovadoras, SL

15

IMCH Led, SL

Més enllà de les 14,00 hores del dia 23 de febrer de 2017, establert com a límit per
a la presentació de proposicions, van tenir entrada en el registre de documents
d’aquest Ajuntament, les següents:
Data i nº registre
entrada

Format

Airis Technology Solutions, SL

23/02/2017 nº 1395

Fax

Valdonaire soluciones técnicas, SL

23/02/2017 nº 1396

Fax
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Empresa

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 8 de març proppassat,
va procedir a l’obertura dels sobres B, amb el següent resultat:
EMPRESA

LOT 1

LOT 2

RS TOT PRADES, S.L

17.946,00 €

9.216,00 €

NOVELEC COSTA BRAVA, S.L.

19.000,00 €

10.700,00 €

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L

19.913,55 €

10.262,88 €

MICROLED LA MANCHA, S.L.,

14.411,04 €

6.196,93 €

ETRA BONAL, S.A.

18.075,25 €

9.082,80 €

---

7.920,00 €

NOVATILU, S.L.U.

10.425,68 €

7.128,00 €

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, S.L

20.824,13 €

---

MUNTATGES LLEIDA, S.A.

15.948,75 €

7.830,00 €

IMCH LED, S.L.,

16.593,84 €

---

LED QUALITY LUX, S.L

15.588,70 €

6.854,40 €

DIODEK SYSTEMS, S.L.,

18.525,00 €

9.180,00 €

ELECTRICITAT BOQUET S.L.,

13.924,00 €

8.280,00 €

IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L

16.586,70 €

9.343,80 €

TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L.

12.072,88 €

7.403,65 €

CSI, CENTRAL DE SUMINISTROS VILADECANS,
S.L.
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En base als criteris establerts a l’article 85.4 del RGLCAP per a l’apreciació d’ofertes
desproporcionades o amb valors anormals, van resultar ser-ho les següents:
-

Lot 1:
o Novatilu, SLU: 10.425,68.-€
o Técnicas edificativas innovadoras, SL: 12.072,88.-€
Lot 2:
o Microled la Mancha, SL: 6.196,93.-€
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A la vista de la documentació presentada pels licitadors en els respectius sobres B,
la Mesa de contractació va acordar requerir a tots ells, la presentació d’una sèrie de
documents per tal de poder comprovar el compliment dels requisits tècnics de les
lluminàries ofertes, de conformitat amb l’establert a les Memòries tècniques
elaborades a l’efecte.
Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal sobre la documentació
presentada per les diferents empreses licitadores.
Vist que la Mesa de contractació, en sessió privada celebrada el dia 26 d’abril de
2017, per a la valoració de l’informe tècnic sobre la documentació addicional
presentada per les empreses licitadores, va acordar el següent:
-

Respecte el lot 1 (subministrament de lluminàries per a la Urbanització
Mas Joals):
 Donar audiència a l’empresa que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, Novatilu, SLU, per tal que
justifiqui la valoració de la seva oferta i precisi les condicions
de la mateixa, a l’haver-se determinat com a desproporcionada
o amb valors anormals.

-

Respecte el lot 2 (subministrament de lluminàries per a la pista del
pavelló poliesportiu municipal):


No admetre la primera oferta econòmicament més avantatjosa,
presentada per la companyia mercantil Microled la Mancha, SL,
atès que les lluminàries que ha pressupostat no es poden
considerar similars a les que consten a la Memòria per a la
millora del sistema d’enllumenat de la pista del pavelló
poliesportiu municipal, per no complir amb els següents
paràmetre tècnics:
 Font d’alimentació regulable 1-10V de sèrie
 Grau de protecció IP65
 Grau de protecció IK09
A banda, tampoc es poden considerar similars perquè no
disposen de cap certificació tècnica del producte ni dels
assajos, degudament acreditada per una entitat certificadora
tipus AENOR o equivalent.



No admetre la segona oferta econòmicament més avantatjosa,
presentada per Led Quality Lux, SL, atès que les lluminàries
que ha pressupostat no es poden considerar similars a les que
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consten a la Memòria per a la millora del sistema d’enllumenat
de la pista del pavelló poliesportiu municipal, per no complir
amb els següents paràmetre tècnics:
 Font d’alimentació regulable 1-10V de sèrie
 Lluminària formada per un sol cos o peça
 Grau de protecció IK09
Formular proposta d’adjudicació del lot 2 (subministrament de
lluminàries per a la pista del pavelló poliesportiu municipal), a
favor de l’empresa Novatilu, SLU, per import de 7.128,00.-€.
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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.- Declarar vàlida la licitació i acceptar la proposta formulada per la
Mesa de contractació, per la que es desestimen les propostes presentades, respecte
el lot 2, per les empreses Microled la Mancha, SL i LED Quality Lux, SL, i acceptar la
proposta d’adjudicació a favor de Novatilu, SLU, com la més avantatjosa
econòmicament per a la contractació del subministrament de lluminàries per a la
pista del pavelló poliesportiu.
SEGON.- Desestimar la proposta formulada per Microled la Mancha, SL, que
ha presentat la primera oferta econòmicament més avantatjosa del lot 2
(subministrament lluminàries pista pavelló poliesportiu), atès que les lluminàries
que ha pressupostat no es poden considerar similars a les que consten a la
Memòria per a la millora del sistema d’enllumenat de la pista del pavelló
poliesportiu municipal, per no complir amb els següents paràmetre tècnics:
- Font d’alimentació regulable 1-10V de sèrie
- Grau de protecció IP65
- Grau de protecció IK09
A banda, tampoc es poden considerar similars perquè no disposen de cap
certificació tècnica del producte ni dels assajos, degudament acreditada per una
entitat certificadora tipus AENOR o equivalent.
TERCER.- Desestimar la proposta formulada per Led Quality Lux, S.L., que
ha presentat la segona oferta econòmicament més avantatjosa del lot 2
(subministrament lluminàries pista pavelló poliesportiu), atès que les lluminàries
que ha pressupostat no es poden considerar similars a les que consten a la
Memòria per a la millora del sistema d’enllumenat de la pista del pavelló
poliesportiu municipal, per no complir amb els següents paràmetre tècnics:
- Font d’alimentació regulable 1-10V de sèrie
- Lluminària formada per un sol cos o peça
- Grau de protecció IK09
QUART.- Requerir a la companyia mercantil Novatliu, SLU, que ha presentat
la tercera oferta econòmicament més avantatjosa del lot 2, per tal que dins el
termini de deu dies hàbils, presenti la documentació indicada a la clàusula 18 del
PCAP.
Si el licitador no complimenta adequadament el requeriment en el termini
indicat, s’entendrà que ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas, a
requerir la mateixa documentació al següent licitador, per l’ordre en que hagin
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quedat classificades les ofertes, sempre i quan compleixi amb els requisits tècnics
establerts a la corresponent Memòria.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA,
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE
LA SELVA
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/459 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa de la regidoria de promoció
econòmica, amb l’objectiu de dinamitzar social i econòmicament el municipi, i de
crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica generadora d’ocupació a través
del servei de la Borsa de Treball.
Vist que l’Ajuntament de Girona també disposa d’una regidoria delegada d’ocupació
dins l’Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. Vist que la
regidoria d’ocupació ofereix el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), que actua com
agent intermediari en el mercat de treball.
Atès que el municipi de Girona no disposa de grans polígons d’activitat econòmica i
que per aquest motiu es va constituir el denominat Polígon Industrial de Girona Àrea empresarial de Riudellots de la Selva, dins del terme municipal d’aquest últim.
Vist que l’Ajuntament de Girona, en el marc dels programes de prospecció
empresarial, té autorització del SOC per oferir els serveis de prospecció empresarial
i intermediació als municipis de la seva rodalia, entre els quals s’inclou el de
Riudellots de la Selva.
Vist que el Consell Comarcal de la Selva disposa del departament de promoció del
territori, dins del qual hi ha constituïda la Xarxa de Serveis Integrals per a
l’Ocupació (Xarxa SIO).
Vist que la Xarxa SIO també actua com agent intermediari en el mercat de treball
en tot el territori de la comarca de la Selva, dins del qual també s’inclou el municipi
de Riudellots de la Selva.
Atesa la limitació de mitjans que presenta l’Ajuntament de Riudellots per a poder
oferir aquests serveis d’intermediació laboral a les 261 empreses que hi ha
instal·lades al municipi.
Vist que en la reunió mantinguda el passat mes de març entre l’Ajuntament de
Girona, el Consell Comarcal de la Selva i aquest Ajuntament, es va considerar
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convenient liderar des de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva la coordinació de
les actuacions que porten a terme les tres administracions en l’àmbit de la
promoció econòmica i el desenvolupament local.
I vist que es va considerar que una bona manera de materialitzar aquesta
coordinació és a través de la signatura d’un conveni marc de col·laboració.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració per a la promoció
econòmica i desenvolupament local de l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva i el Consell Comarcal de la Selva; el text i contingut del qual
es transcriu, íntegrament i literalment, a continuació:
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“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA, L’AJUNTAMENT
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA I EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
Reunits
A ...., el dia … de … de 2017,
D’una banda la senyora Marta Madrenas Mir, alcaldessa de Girona, en representació
de l’Ajuntament de Girona, amb NIF P1708500B, i assistida pel senyor/a.....,
secretari general de l’Ajuntament de Girona.
D’una altra, la senyora Montserrat Roura Massaneda, alcaldessa de Riudellots de la
Selva, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, amb NIF
P1715900E, i assistida per la senyora...., secretaria de l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva.
I d’una altra, el senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell Comarcal de
la Selva, en representació del Consell Comarcal de la Selva, amb NIF P6700002F, i
assistit pel senyor/a ..... secretari/a general del Consell Comarcal de la Selva.
Reconeixent-se les tres parts la respectiva capacitat necessària en dret per atorgar
aquest acte jurídic, així com la representació amb la que respectivament actuen i,
posades prèviament d’acord, per les seves lliures voluntats,
Exposen
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I.- Que l’Ajuntament de Girona, el de Riudellots de la Selva i el Consell Comarcal de
la Selva disposen de regidories i conselleries específiques per dinamitzar social i
econòmicament el seus municipis, i amb l’objectiu de crear, mantenir i diversificar
l’activitat econòmica generadora d’ocupació.
II.- Que l’Ajuntament de Girona disposa del Servei Municipal d’Ocupació (a partir
d’ara, SMO), l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa del servei de Borsa de
treball, i el Consell Comarcal de la Selva disposa de la Xarxa de Serveis Integrals
per a l’Ocupació (a partir d’ara, Xarxa-SIO), a fi de promocionar l’ocupació i la
intermediació del mercat laboral.
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III.- Que les tres parts disposen de capacitat d’actuació sobre el terme municipal de
Riudellots de la Selva.
IV.- Que les tres institucions tenen interès en cooperar per afavorir els processos
de concertació social i econòmica de la zona, a fi de reportar beneficis a la
competitivitat de les empreses, afavorir l’ocupació i ajudar en el desenvolupament
de les potencialitats de les seves àrees d’actuació i d’influència, optimitzant al
màxim els recursos disponibles.
V.- Que les tres institucions són les responsables dels fitxers de dades de caràcter
personal, que compleixen la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.
VI.- Que els usuaris dels serveis i titulars de les dades personals han estat
prèviament informats i han prestat el seu consentiment exprés per a realitzar la
cessió de les seves dades.
VII.- Conforme als antecedents exposats, les persones expressades en
l’encapçalament d’aquest conveni, estableixen els següents
Pactes:
Primer.- Les tres entitats podran desenvolupar de forma conjunta les accions i
propostes compreses dins dels següents àmbits:



Organització d’actuacions conjuntes de promoció, suport empresarial, i de
difusió d’actes d’interès per a les empreses i per als polígons de la zona.
Gestió conjunta d’ofertes laborals i processos de selecció, amb la cessió
mútua de dades de caràcter personal contingudes en els respectius fitxers
del SMO de l’Ajuntament de Girona, la Borsa de treball de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva i la Xarxa-SIO del Consell Comarcal de la Selva.
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Organització d’accions formatives conjuntes.
Promoció i difusió dels cursos de formació organitzats des del SMO de
l’Ajuntament de Girona, la Borsa de treball de l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva i la Xarxa-SIO del Consell Comarcal de la Selva.
Col·laboració activa, promoció i difusió d’accions de promoció econòmica,
esdeveniments i compartició de recursos pel desenvolupament del teixit
productiu.

Segon.- Les tres entitats assumiran expressament l’obligació d’implantar les
mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades cedides,
d’acord amb l’estipulat en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, a fi d’impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos que
estiguin exposades les mateixes. La citada societat adoptarà, si més no, les
mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades
corresponents, que apareixen definides i enumerades en el Reglament de Mesures
de Seguretat dels Fitxers que continguin Dades de Caràcter Personal. En aquest cas
el nivell de seguretat és mitjà.
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és indefinida i solament quedarà rescindit per
manifestació expressa i per escrit de qualsevol de les tres parts.
Quart.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs
d’aquest conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions que es
creguin pertinents de la comissió paritària. En cas d’impossibilitat d’arribar a acords
extrajudicials, les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment
del conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I perquè així consti als efectes oportuns, en prova de conformitat i a un sol efecte,
les parts signen aquest document per triplicat en data i lloc indicats a
l’encapçalament.”
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a
la signatura del conveni marc.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Girona i al
Consell Comarcal de la Selva.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
QUE
TENEN
LA
CONSIDERACIÓ
D’ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/439 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds d’exempció presentades per diferents entitats que s’indicaran,
per tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
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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.- RECONÈIXER L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, per l’exercici 2017 a favor dels contribuents que seguidament es
detallarà, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8:
Subjecte Passiu
Magatzems Vinícoles SL

Adreça Tributària
Av. Paisos Catalans, 172

Data/Registre Entrada
RE 2590 13042017

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS
ACTIVITATS ANY 2017

ENTITATS:

LES

VEUS

DEL

CRIC.

Vista la proposta d’acord número PRP2017/410 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Daniel Gil i Serra, com a
President de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 30 de març de 2017 amb
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registre d’entrada número 2238, per fer front a les despeses derivades de les
activitats programades pel curs 2016-2017 i pressupostades per import total de
2.486,55 €.
Atès que la referida entitat, ha justificat degudament les anterior subvencions
concedides.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per aquesta entitat durant l’any
2017 pel foment de la cultura popular i tradicional catalana.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 13 d’abril de 2017 en relació a la petició
de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.

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.- Atorgar a la Coral “Les Veus del Cric” amb NIF G-55115000 una
subvenció per import de 2.389,22 € per sufragar part de les despeses de les
activitats del curs 2016-2017, d’acord amb la relació que s’adjunta a continuació:
Conceptes
subvencionables
10 mensualitats
directora
Acompanyament
instrumentista
(2 concerts)
Despeses
per
concert de Nadal
Material, reparació
piano i varis.*
TOTAL

Import
pressupost
2.000,00 €

Percentatge
subvencionat
100 €

120,00 €

70%

215,78 €

100 %

127,77 €

70%

2.463,55 €

Import
subvencionat
2.000,00 €
84,00 €
215,78 €
89,44 €
2.389,22 €

*S’exclou el pica pica amb la colla Llagostera atès que la celebració principal es fa
pel concert de Nadal.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334/480.09 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 2.463,55 €, 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
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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
entitat. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és el 80 % de l’import
concedit al punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
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SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SETÈ.- Notificar el present acord a la Coral “Les Veus del Cric” de Riudellots
de la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques per a la seva aplicació.

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

11. URGENTS
11.1

Vista la proposta d’acord número PRP2017/465 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/245, 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.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:

Elia Masso i Tamayo
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Exp. Número: 245 - 01 11 004 72 /2017
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Sol·licitant: C C I



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ TANCA AL GALLINER



Emplaçament: CAN GRIFOL, (VEINAT DEL REGÀS)



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.-€
(pagament efectuat en data 05/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 28,86.-€

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: -

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 27/04/2017)
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Elia Masso i Tamayo
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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

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

Ho certifico
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