ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 2 de
novembre de 2016, es reuneix la Junta
de Govern Local per a celebrar sessió
resolutòria
Ordinària,
sota
la
presidència de la Sra. Alcaldessa i amb
l’assistència de la Secretària municipal,
qui dóna fe de l’acte, i dels regidors
que al marge s’expressen.

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Cristina Pineda Espinosa
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 18.10.2016 (RESJGL2016/19)
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J C C
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
7. PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NOU. APROVACIÓ
INICIAL.
8. SERVEIS
AIXECAMENT
PRESSUPOST.

TOPOGRÀFIC

CASC

ANTIC.

ACCEPTACIÓ

9. OBRES DE FORMACIÓ D'UN TRAM DEL CARRIL BICI. ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS.
10. SOL·LICITUD D'EMISSIÓ COM A ENTITAT DE REGISTRE IDCAT DEL
CERTIFICAT ELECTRÒNIC IDCAT MÒBIL.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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11. SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DE LES PLATAFORMES ETRAM, ENOTUM I MUXDECÀRREGA DEL CONSORCI AOC AMB EL GESTOR D'EXPEDIENTS
12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: PROGRAMA A4 DE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA DE SUPORT ALS PROGRAMES
MUNICIPALS D'AJUTS ALS
ESPORTISTES GIRONINS D'ESPORTS INDIVIDUALS
13. URGENTS
14. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/858 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 18.10.2016 (RESJGL2016/19)

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

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 18 d’octubre de 2016 (RESJGL2016/19), còpia de la
qual, s’ha tramés a tots els regidors.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 18 d’octubre de 2016 (RESJGL2016/19).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/860 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:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 18/2016, i d' import
CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
(55.402,62€).

Debat:
S’acorda per unanimitat dels regidors/es que composen la Junta de Govern Local
no aprovar la factura emesa pel Sr. Jordi Batlle Collet amb CIF 38782397 G per
import de 3.400 € (exclòs).

Elia Masso i Tamayo
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3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/852 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d' obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
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 les següents certificacions d’obres:
 Títol de l’obra: AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA 2A FASE
 Empresa adjudicatària: UTE VORACYS - BCR HABITAT RIUDELLOTS
 Número Certificació: 8 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 4997 de
11.10.2016)
 Import: 157.665,66€





Títol de l’obra: AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA 3A FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS - BCR HABITAT RIUDELLOTS
Número Certificació: 4 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 4996 de
11.10.2016)
Import: 35.686,44€

SEGON.- Les esmentades despeses seran a càrrec de la partida 63201.342
de l’estat de despeses del pressupost vigent.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/847 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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

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.

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

PRIMER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de setembre,
tramesa pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg.
entrada núm. 5118 de 17.10.2016), i referida als conceptes tributaris i import que
seguidament sindiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
EXERCICI
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

CONCEPTE
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
IVTM
ESCOMBRARIES
TOTAL BAIXES

IMPORT
64,39€
64,39€
66,32€
66,32€
66,32€
66,32€
559,39€
953,45€

SEGON.- 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. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J C C
Vista la proposta d’acord número PRP2016/857 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/562, 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:

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


Exp. Número: 562 - 01 11 004 162 /2016



Sol·licitant: J C C



Obres que s’autoritzen: COBERTA DE FUSTA ANNEXADA A LA CASA



Emplaçament: C/ PAU CASALS, 9



Referència cadastral: 3783214DG8338S



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ....................... 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 15,45.-€

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

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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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.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/859 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA

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

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/555
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 555 - 01 11 004 157 /2016



Sol·licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA CATA PER INSTAL.LACIÓ PRESA



Emplaçament: CARRER SANT JORDI 12



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 17/10/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ...................................................................... 9,15.-€
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SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Caldrà aportar el certificat de runes amb la data actualitzada.

2.

De caràcter urbanístic:

2.1 Condicionants generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser utilitzats en
la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà de fer amb
peces de nova adquisició.

Elia Masso i Tamayo
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Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del paviment
de les voreres no serà inferior a 60 cm.
2.2 Condicions generals pel creuament de calçades:
Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada costat
de la rasa.
Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva part
inferior formant túnel.
Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a 20 cm i
piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del proctor modificat
del material.
A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un acabat
d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 60/70 D (D-12),
totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant de l’aglomerat
del carrer no serà superior a 80 cm.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: 4. En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
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demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005)
5. En quant a afectació de la via pública :

Elia Masso i Tamayo
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5.1 De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a
l’expedient, la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import
148,14 €, a càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb
caràcter general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari
presentat en data 28.03.2003.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

7. PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NOU. APROVACIÓ
INICIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/837 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de que finalitzin les obres d’urbanització d’un
tram del carrer Nou, mitjançant resolució de l’Alcaldia 2014/486 de data 10 de
desembre de 2014, es va encarregar a l’enginyer tècnic industrial Sr. Xavier
Planella i Pujol, la redacció del corresponent projecte d’urbanització.
Vist l’informe emès el dia 25 de juny de 2015 per l’arquitecte tècnic municipal Sr.
Pere Batllori i Valentí (R.E. número 3145 de 29/06/2015), el qual disposa:
“(...) El projecte presentat es considera que té la documentació necessària per
executar les obres i s’informa favorablement l’expedient.
D’acord amb el que determina l’article núm. 37 del Decret 179/1995 de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
l’Ajuntament ha d’aprovar el projecte inicialment i realitzar la informació pública pel
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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termini d’un mes amb la notificació individual als propietaris afectats a cada costat
del carrer, resolució de les al·legacions presentades si s’escau i aprovació definitiva
pel propi Ajuntament(...).”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número
2016/537, de data 20 d’octubre proppassat, es va delegar a favor del Primer Tinent
d’Alcaldessa Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, totes les funcions pròpies del seu
càrrec, pel període comprès entre els dies 22 i 27 d’octubre de 2016, ambdós
inclosos.

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 inicialment el PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM
DEL CARRER NOU d’aquest municipi, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr.
Xavier Planella i Pujol, el qual es composa d’una memòria i annexes, plànols, plec
de condicions i pressupost.
SEGON.- Sotmetre el citat projecte a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant anunci al BOP de Girona, en un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació, al taulell oficial de l’Ajuntament i al web de la Corporació i,
simultàniament concedir audiència a les persones interessades amb citació
personal.
TERCER.- Establir el termini d’un mes perquè les companyies
subministradores de serveis afectades es pronunciïn sobre el projecte, d’acord amb
l’establert a l’article 89.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme.

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

8. SERVEIS
AIXECAMENT
PRESSUPOST.

TOPOGRÀFIC

CASC

ANTIC.

ACCEPTACIÓ

Vista la proposta d’acord número PRP2016/841 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de reemprendre els treballs previs per a
l’execució de les obres de regeneració del casc antic de Riudellots de la Selva, es fa
necessari un aixecament topogràfic dels carrers afectats (carrer Major, Cellera,
Baixada de les Acàcies i Avinguda Països Catalans).
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

9

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

b80dcc265516411190d7d628fc7d20b6001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

A aquest efecte s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses especialitzades,
havent-se presentat els següents:
Empresa
EGBTOP
APLICACIONS
TOPOGRÀFIQUES
GT
GRANOLLERS
TOPOGRAFIA
COTAZERC
TOPOGRAFIA
TÈCNICA

Data i registre entrada

Import (sense IVA)

25/10/2016 R.E. nº 5282

1.250,00.-€

25/10/2016 R.E. nº 5289

1.480,00.-€

25/10/2016 R.E. nº 5290

1.317,26.-€

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’informe emès en el dia d’avui per l’arquitecta tècnica municipal, sobre els
diferents pressupostos presentats, el qual conclou: “L’oferta més avantatjosa
econòmicament és la presentada per l’empresa EGBTOP APLICACIONS
TOPOGRÀFIQUES amb un import de 1250,00 €.
Si es considera convenient, s’hauria de demanar a l’adjudicatari dels treballs, que
presentés una declaració responsable del compliment dels requisits per contractar
amb l’administració”.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número
2016/537, de data 20 d’octubre proppassat, es va delegar a favor del Primer Tinent
d’Alcaldessa Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, totes les funcions pròpies del seu
càrrec, pel període comprès entre els dies 22 i 27 d’octubre de 2016, ambdós
inclosos.
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 per E.G.B., amb domicili a
Vilafant, al carrer Llierca, 23, i amb DNI .....257-T; per import de MIL CINC-CENTS
DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.512,50.-€), I.V.A. inclòs; per a
l’aixecament topogràfic a escala 1:500 d’un àmbit aproximat de 5.500m2 , a fi de
disposar d’una base gràfica de detall per a la futura redacció del projecte de
reforma i condicionament del casc antic.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de la
partida 22706.920 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb el
model de declaració responsable del compliment dels requisits per a contractar amb
l’Administració, per tal que, si s’escau, la presenti en aquest Ajuntament,
degudament complimentada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9. OBRES DE FORMACIÓ D'UN TRAM DEL CARRIL BICI. ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/836 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2015, va
adjudicar les obres de formació d’un tram del carril bici i de senyalització
contemplades en el desglossat de la MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE FORMACIÓ
D’UN CARRIL BICI ENTRE EL CAMÍ DE CAN BRUGADA I LA A2, a la companyia
mercantil ALBERT TULSÀ, S.L., per haver presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
Vista l’acta de preus contradictoris formulada per la direcció facultativa de les obres
de formació d’un tram del carril bici i les de senyalització del mateix, i conformada
per l’empresa adjudicatària ALBERT TULSÀ, S.L. (R.E. número 5276 de
24/10/2016).
Vist l’informe emès el dia 18 d’octubre proppassat (R.E. número 5274 de
24/10/2016) per la Sra. Núria Freixa i Jou, arquitecta tècnica dels Serveis Tècnics
del Consell Comarcal de la Selva i directora de les esmentades obres de formació i
senyalització d’un tram del carril bici.
Vist així mateix, l’informe emès per la mateixa directora de les obres, sobre les
modificacions introduïdes durant l’execució de l’obra, les quals es transcriuen a
continuació:
“Que la única modificació respecte a les partides contemplades en el
projecte és l’aparició del preu contradictori PC01 que és el corresponent a
l’entrega de la cuneta amb el tub de pluvials existent que travessa la
carretera i per fer la connexió amb el rec format per la col·locació d’una
arqueta de 75x75x75x70 cm de tapa metàl·lica per la connexió de tubs de
desaigua i la col·locació de tub de 90 cm de diàmetre amb solera de formigó
amb recobriment exterior i aportació de terres amb un preu unitari de
2.439,61 €/ut, tenint en compte que l’amidament d’aquesta partida és de 1
ut l’import que hi ha reflectit en la certificació és de 2.439,61 €.
No obstant això aquesta despesa afegida de 2.439,61 € no ha generat cap
increment del pressupost total adjudicat atès que s’han deixat d’executar
total o parcialment les partides següents:
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Elia Masso i Tamayo
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-

Partida 03000001: ut imprevistos a justificar
o Import pressupostat: 2.000 €
o Import certificat: 0,00 €

-

Partida FBA18111: m pintat sobre paviment de faixa longitudinal de 30
cm d’amplada
o Import pressupostat: 129,60 €
o Import certificat: 0,00 €

-

Partida FBA15112: m pintat sobre paviment de faixa longitudinal de 10
cm amplada:
o Import pressupostat: 113,10 €
o Import certificat: 0,00 €

-

Partida 1000001: m2 revestiment de postes de fusta
o Import pressupostat: 138,94 €
o Import certificat: 0,00 €

-

Partida GBB11251: ut senyal trànsit circular 60 cm
o Import pressupostat: 879,20 €
o Import certificat: 439,60 €

-

Partida FBB1111: ut senyal trànsit triangular 70 cm
o Import pressupostat: 836,52 €
o Import certificat: 557,68 €

-

Partida GBBZ1110: ut suport rectangular per senyals
o Import pressupostat: 449,50 €
o Import certificat: 197,78 €

El total de les partides no executades en la seva totalitat sumen un estalvi
de 3.351,80 €, superior a l’import de 2.439,61 abans indicat.
Aquest import de 912,19 € restant correspon per un augment d’amidament
de les partides F921201F de m3 de subbase de tot-ú i F922101F de m3 de
subbase de sauló”.
Vist que l’article 158 del Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre), estableix que
quan es consideri necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no
figurin en el projecte, la proposta del directors de l’obra sobre els nous preus que
cal fixar, s’ha de basar, quan sigui aplicable, en els costos elementals fixats en la
descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en
els costos que corresponguin a la data en què va tenir lloc l’adjudicació.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número
2016/537, de data 20 d’octubre proppassat, es va delegar a favor del Primer Tinent
d’Alcaldessa Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, totes les funcions pròpies del seu
càrrec, pel període comprès entre els dies 22 i 27 d’octubre de 2016, ambdós
inclosos.
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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’acta de preus contradictoris (PC01) de les obres de
formació i senyalització d’un tram del carril bici, corresponents als treballs d’entrega
de la cuneta amb el tub de pluvials que travessa la carretera que, atenent
l’amidament final previst, suposa un import total certificat per aquest concepte de
2.439,61.-€.
Això no obstant, d’acord amb l’informe tècnic emès per l’esmentada
directora de l’obra, el dia 18 d’octubre passat (R.E. 5274 de 24/10/2016), el valor
total d’aquesta partida s’assumirà dintre de les certificacions de projecte, sense
representar cap increment respecte del pressupost d’adjudicació de l’obra, ja que
s’ha compensat amb d’altres partides contemplades en el projecte i no executades.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
L’Alcaldessa pren la paraula i comenta la conveniència d’incorporar a la part
expositiva de l’acord, una relació de les partides del pressupost no executades i
d’aquelles executades i que no estaven previstes en el projecte, i que han
originat els preus contradictoris objecte del present acord.

10. SOL·LICITUD D'EMISSIÓ COM A ENTITAT DE REGISTRE IDCAT DEL
CERTIFICAT ELECTRÒNIC IDCAT MÒBIL.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/838 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número
2016/537, de data 20 d’octubre proppassat, es va delegar a favor del Primer Tinent
d’Alcaldessa Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, totes les funcions pròpies del seu
càrrec, pel període comprès entre els dies 22 i 27 d’octubre de 2016, ambdós
inclosos.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 10 de juny de 2008, va
aprovar un conveni amb l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) a fi de poder
prestar els serveis d’emissió de certificats digitals idCAT. I que mitjançant acord de
la Junta de Govern Local, del 12 de maig de 2012, es va aprovar la renovació
d’aquest conveni.
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Vist que arran de la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva ha expedit certificats electrònics idCAT a tots els ciutadans i ciutadanes que
s’hi adrecin, tant del municipi com fóra d’aquest.
Vist que el certificat idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de
les persones a Internet, i que permet realitzar tràmits en línia amb diferents
administracions (signar correus, documents electrònics o formularis web).
Vist que el passat 28 de juny de 2016, CATCert va presentar un nou certificat
electrònic, l’idCAT Mòbil, que permet identificar-se i signar digitalment des de
qualsevol mòbil, tauleta o ordinador.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que l’idCAT Mòbil presenta diversos avantatges respecte la resta de certificats
digitals, com que no requereix instal·lar cap programari, ni recordar cap
contrasenya, i que no caduca en el temps.
Vist el model d’acord d’acceptació de la modificació de les condicions específiques
de prestació del servei ER-IdCAT i l’acord d’encàrrec de tractament de dades de
caràcter personal per la gestió del procediment de registre de dades al fitxer Seu
electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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 prestació del nou servei d’emissió d’idCAT Mòbil a tots
els ciutadans que s’adrecin a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva com a entitat
de registre.
SEGON.- Comprometre la Corporació a realitzar els tràmits necessaris per a
sol·licitar al Consorci AOC l’autorització de prestació d’aquest nou servei.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació per a signar
l’acord d’acceptació de la modificació de les condicions específiques de prestació del
servei ER-IdCAT i l’acord d’encàrrec de tractament de dades de caràcter personal
per la gestió del procediment de registre de dades al fitxer Seu electrònica de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consorci AOC.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DE LES PLATAFORMES ETRAM, ENOTUM I MUXDECÀRREGA DEL CONSORCI AOC AMB EL GESTOR D'EXPEDIENTS
Vista la proposta d’acord número PRP2016/835 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que mitjançant resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número
2016/537, de data 20 d’octubre proppassat, es va delegar a favor del Primer Tinent
d’Alcaldessa Sr. Josep Mª Corominas i Pujol, totes les funcions pròpies del seu
càrrec, pel període comprès entre els dies 22 i 27 d’octubre de 2016, ambdós
inclosos.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va iniciar l’any 2013 una prova pilot
per integrar el model d’administració electrònica en la seva organització interna, a
través del projecte denominat eSET.
Vist que l’any 2014, i dins d’aquesta prova pilot, es va incorporar l’eina del gestor
d’expedients, servei ofertat des de la Diputació de Girona i que segueix utilitzant-se
en l’actualitat.
Vist que, a conseqüència de l’entrada en vigor de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els ajuntaments
han d’incorporar el model d’administració electrònica.
Vist que l’Oficina de Suport a l’Administració Electrònica de la Diputació de Girona
ha ofert a aquest Ajuntament incorporar noves funcionalitats al model
d’administració electrònica actual, a cost 0 per al Consistori.
Vist que en la primera fase d’incorporació de noves funcionalitats s’ha proposat
integrar al gestor d’expedients del serveis eTram (tràmits electrònics per a
ciutadans), eNotum (notificacions i comunicacions a través de mitjans electrònics) i
MUX-Descàrrega (registre unificat entre els serveis del Consorci AOC i el registre
general d’entrades i sortides de l’Ajuntament).
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.- Sol·licitar a l’Oficina de suport a l’Administració Electrònica de la
Diputació de Girona la integració al gestor d’expedients dels serveis e-TRAM, eNOTUM i MUX-Descàrrega del Consorci AOC.
SEGON.- Facultar a la Secretària-Interventora d’aquest Ajuntament per
signar els formularis de sol·licitud d’integració dels serveis e-TRAM, e-NOTUM i
MUX-Descàrrega del Consorci AOC.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Oficina de suport a
l’Administració Electrònica de la Diputació de Girona.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS:
PROGRAMA A4 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE SUPORT ALS PROGRAMES
MUNICIPALS D'AJUTS ALS ESPORTISTES GIRONINS D'ESPORTS INDIVIDUALS

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/839 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les bases generals i la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona
pel suport a l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva, dels
ajuntaments i les entitats esportives, publicada en el Butlletí Oficinal de la Província
de Girona (BOP) del 22 de febrer de 2016.
Vist que el programa A4 dóna suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d’esports
individuals que prèvia classificació, han participat en competicions de nivell estatal
o superior.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia número 2016/202 de data 14 d’abril de 2016 es
va acordar sol·licitar aquest ajut a la Diputació de Girona, a dos esportistes
amateurs, que aquest any tenen opcions de participar als campionats d’Espanya,
com són la Noa Garcia Correa, en la pràctica de la gimnàstica artística, i en Miquel
Rodríguez Anglada, en la practica de l’atletisme en la modalitat de llançament de
javelina.
Atès que en data 18 d’octubre (registre d’entrada número 5140) hem rebut
notificació de la Diputació de Girona de la concessió de la subvenció amb els
següents imports:
ESPORTISTA
Miquel Rodríguez Anglada
Noa Garcia Correa

IMPORT
228,53 €
228,53 €

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 la subvenció concedida per la Diputació de Girona
corresponent el programa A4 de suport als programes municipals d’ajuts als
esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals.
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SEGON.- Atorgar els esportistes, Miquel Rodríguez Anglada i Noa Garcia
Correa, la subvenció concedida de la Diputació de Girona, amb els imports indicats
a la part expositiva.
TERCER.- Disposar que la despesa serà amb càrrec a la partida 341. 48026
del pressupost del corrent exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona i als
esportistes, i publicar aquest acord a la pàgina web de la corporació.

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

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

07/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 08/11/2016 Alcaldessa

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

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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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
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Url de validació

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