ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
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

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 4 d'abril 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.

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

Dia: 04/04/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: Ordinària
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (RESJGL2017/6)
2.- Autorització, disposició i ordenació de despeses vàries.
3.- Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local 2017.
4.- Llicència urbanística. Endesa Distribución Eléctrica, SL.
5.- Llicència urbanística. Gas Natural Catalunya SDG, SA.
6.- Contractació del servei de manteniment dels camins de terra municipals.
Aprovació de l’expedient.
7.- Contractació obres de formació de ressalts i pas de vianants de ressalt al
polígon industrial. Acceptació del pressupost.
8.- Contractació Festa Major 2017.
9.- Reconeixement de la bonificació de la quota de l’impost sobre bens immobles a
aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.
10.- Sol·licituds d’exempció de la taxa del servei de recollida de deixalles que tenen
la consideració d’assimilables a domèstiques. Reconeixement exempció any 2017.
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11.- Urgents:
a. Col·laboració al projecte Hereus i Pubilles 2016. Atorgament econòmic.
b. Bonificació del 100% deixalles pensionistes.
c. Obres reparació arqueta telefonia situada a la parada d’autobús situada a la
C-25. Acceptació de pressupost.
d. Autorització per a l’ocupació de l’Auditori del Foodlab i liquidació del
corresponent preu públic.
e. Atorgament ajuts entitats: ACE Riudellots (ACER) despeses any 2017
f.

Reconeixement de la bonificació de la quota de l’impost sobre béns
immobles a aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de
família nombrosa.

12.- Precs i preguntes

Elia Masso i Tamayo
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/375 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 21 de març de 2017 (RESJGL2017/6)
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 21 de març de 2017 (RESJGL2017/6).
Debat:
En relació a l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, sobre
L'ADJUDICACIÓ DE LA CESSIÓ TEMPORAL D'ÚS DELS HORTS ECOLÒGICS MUNICIPALS,
en el punt segon que es preveu un termini de 20 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la publicació del corresponent anuncia al BOP de Girona, a efectes
de difusió, coneixement i presentació d’al·legacions o reclamacions si s’escau;
s’acorda que seran 30 dies natural i no 20 hàbils.
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2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/361 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/6 que s'adjunta al
present com annex, d’import QUARANTA MIL TRES-CENTS DOTZE I QUARANTA
CÈNTIMS (40.312,40€)
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, les
relacions de despeses número 1/2017 i 2/2017 per import de 87.326,61€ i
105.967,96€ respectivament i corresponents al període comprés entre el dia 1 i 28
de febrer de 2017, aprovada mitjançant Resolució de l'Alcaldia número 2017/230
de data 23 de març de 2017
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

3.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL
2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/354 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Diputació de Girona, en sessió plenària de data 21 de febrer de 2017 ha aprovat
un conveni de col·laboració per al desenvolupament d’un Pla extraordinari
d’assistència financera local 2017 per deutes pendents de pagament als ens local
de la Generalitat de Catalunya.
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En aplicació d’aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als Ajuntament que s’hi
adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya corresponents a les anualitats 2013 i /o 2014 del Fons del Cooperació
Local.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- ADHERIR-SE al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Girona, amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència
financera local 2017.
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SEGON.- Que d’acord amb el que preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a
la Diputació de Girona un pagament per import de 93.508,53 € per compte dels
crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot
seguit.
CONCEPTE

IMPORT

FCL 2014

32.630,08 €

FCL2014

32.159,42 €

FCL2013

12.764,00 €

FCL2013

15.955,03 €

TERCER.- Que en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat,
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva transmet els drets de cobraments dels
esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat els haurà de fer efectius directament a la
Diputació de Girona
QUART.- ATORGAR poders suficients a l’Alcaldessa per la signatura dels
documents que siguin necessaris per l’efectivitat d’aquest acord .
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Girona.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/344 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/183, 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: 183 - 01 11 004 52 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE 3 M DE RASA PER
ESTESA DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA, INSTAL.LACIÓ DE NOVA
CAIXA BT PER A NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: AV MAS PINS, 92 (DIPÒSITS I DELEGACIONS SL)



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 11/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 49,21.-€

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:

2.1 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.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
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2.3 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.
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3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. 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.
3.2. 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).
4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 318,52.-€, 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.
5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/364 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/207, 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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Exp. Número: 207 - 01 11 004 59 /2017



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA CALA PER REPARAR FUITA



Emplaçament: C/ ESTACIÓ S/N



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 21/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO): .................................................................................. 15,84.-€

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.
4.2. De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient,
la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 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 del domini públic local:

Elia Masso i Tamayo
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garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 153,83 €, 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.
6.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DELS CAMINS DE TERRA
MUNICIPALS. APROVACIÓ EXPEDIENT.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/04/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/04/2017 Alcaldessa

Vista la proposta d’acord número PRP2017/345 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2017/236, de data 28 de març proppassat, es va
incoar expedient per a la contractació del servei de conservació i manteniment dels
camins municipals de terra.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora municipal, sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a la contractació del servei i sobre el
percentatge que representa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vista la Memòria tècnica per a l’arranjament dels camins de terra de Riudellots de
la Selva, redactada per l’arquitecta tècnica municipal.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
del servei de manteniment dels camins de terra municipals; el qual s’ha incorporat
a l’expedient.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
per al servei de conservació i manteniment dels camins de terra municipals, les
característiques tècniques del qual, consten a la Memòria tècnica per a
l’arranjament dels camins de terra, redactada per l’arquitecta tècnica dels serveis
tècnics municipals.
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SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la
Memòria tècnica que regiran la contractació del servei; els quals s’adjunten com a
Annex a la present proposta.
TERCER.- Disposar l’obertura del procediment de contractació del servei de
manteniment dels camins de terra municipals, mitjançant oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.454.210.02 del pressupost vigent.
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CINQUÈ.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, per tal que durant el termini de quinze dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci, aquells que hi estiguin interessats, puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.
SISÈ.- Publicar la composició de la Mesa de contractació en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, amb una antelació mínima de set dies pel que fa
a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida a
l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

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

7.- CONTRACTACIÓ OBRES DE FORMACIÓ DE RESSALTS I PAS DE
VIANANTS DE RESSALT AL POLÍGON INDUSTRIAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/367 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament reduir la velocitat en els carrers del Polígon
Industrial que es mencionen a continuació, per tal de fer més segura la seva
circulació:
-

Carrer del Bruc
Avinguda Mas Vilà
Carrer Mòdega

A aquest efecte, es va sol·licitar pressupost a tres empreses especialitzades, per a
la construcció de tres ressalts i un pas de vianants de ressalt al Polígon Industrial,
havent-se presentat els següents:

Elia Masso i Tamayo
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Construccions Fusté, SA
Xavier Alsina, SA
Construccions Rubau, SA

28/03/2017 nº 2156
29/03/2017 nº 2232
30/03/2017 nº 2243

11.220,00.-€
20.364,72.-€
10.400,00.-€

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, el qual disposa:
“ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Riudellots vol fer 3 ressalts i un pas de vianants de ressalt en el
polígon industrial de Riudellots. Tant el ressalt com el pas de vianants, hauran de
complir amb la normativa vigent.
Els ressalts estan situats al Carrer del Bruc , a l’Av. Mas Vilà i al Carrer Mòdega. Es
deixaran separats de la vorera (20 cm) per deixar el pas de l’aigua.
L’amplada dels carrers és de: C/Bruc: 10,5 m
Av. Mas Vilà: 9,5 m

Elia Masso i Tamayo
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C/ Mòdega: 9,5 m.
El pas de vianants de ressalt està situat al Carrer del Bruc, davant del Foodlab.
(Actualment hi ha un pas de vianants). Cal tenir en compte que la vorada és
remuntable i caldrà preveure, a les dues bandes, un pas amb reixa per deixar
passar les aigües plujanes
L’amplada del C/ del Bruc on s’ha de fer el pas de vianants elevat té una amplada
variable, de 14 a 10 metres
També s’ha d’incloure els treballs de pintura.
Caldrà preveure la senyalització per la desviació del trànsit durant els treballs, si es
considera necessari.
Es demana pressupost per realitzar els treballs a tres empreses.
(...)
CONCLUSIONS
Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A., amb un pressupost total de 10.400,00 € + IVA
=12.584,00 €.
Seria adient que l’adjudicatari dels treballs 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 de la Corporació, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS RUBAU,
S.A, amb domicili a Girona-17007, al carrer Pont Major, s/n, i NIF A-17.013.863,
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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per import de DEU MIL QUATRE-CENTS EUROS (10.400,00.-€), més IVA; per a les
obres de formació de tres ressalts i un pas de vianants de ressalt al Polígon
Industrial del municipi, d’acord amb les característiques tècniques indicades per
l’arquitecta tècnica municipal, a l’informe abans transcrit.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 454.210.02 del pressupost vigent.
TERCER.- L’empresa contractista serà responsable dels
senyalització de les obres i de desviació del trànsit, quan s’escaigui.

treballs

de

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb
un exemplar de declaració responsable que haurà de presentar a l’Ajuntament, amb
caràcter previ a l’inici de les obres.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8.- CONTRACTES ACTUACIONS FESTA MAJOR 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/338 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’uns concrets grups musicals en el
decurs dels actes de la Festa Major d’enguany, i per això ja s’han sol·licitat alguns
pressupostos.
Vistos els contractes presentats el proppassat dia 23 de febrer (R.E. núm. 1402),
per part de PROPAGANDA PEL FET! SCCL, en representació dels següents grups
musicals:
Grup
ITACA BAND
ZOO

Data i hora actuació
29/09/2017 00:00
29/09/2017 01:30

Import (sense IVA)
8.000,00.-€
8.000,00.-€

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 resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les condicions establertes en els contractes presentats
per PROPAGANDA PEL FET! SCCL, amb domicili a Manresa-08243, a l’Avinguda dels
Dolors, 17, i amb CIF F-63.489.538, en nom i representació dels següents grups
musicals:


ITACA BAND (actuació dia 29/09/2017 a les 00:00, per import de 8.000,00.€, més IVA).
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ZOO (actuació dia 29/09/2017 a les 01:30, per import de 8.000,00.-€, més
IVA).

SEGON.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, per a subscriure els corresponents contractes.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Intervé l’Alcaldessa i comenta que si es contracten aquests dos grups no és
possible la contractació també de Txarango atès que la despesa és molt
important per l’Ajuntament.

Elia Masso i Tamayo
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Intervé el regidor el sr. Josep Maria Corominas i comenta que si Txarango
finalment accepta venir a tocar en el municipi s’haurà d’assumir aquesta despesa.
9.- RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTIUS PASSIUS QUE OSTENTIN LA
CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMÍLIA NOMBROSA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/342 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds de bonificació fiscal plantejades en relació a l'impost sobre
béns immobles que seguidament es nombraran.
Atès que s'han examinat els documents aportats pels interessats. D'acord amb el
que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de l’impost que, en breu,
s’indicarà.
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.- Proposar el reconeixement a favor dels titulars cadastrals que
seguidament es detallen de la bonificació del 50% de l’import de la quota íntegra
que es liquidi al seu càrrec, en el present exercici, a l’empara de l'article 6.1.
apartat c), de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora d’aquest impost, en relació a
les famílies nombroses:
- Sra. A.P.V. amb r/e 1750 i data 9/03/2017.
Ref. Cadastral : 3786114DG8338N...1YF
Adreça: C/ Verge de Núria, 10
SEGON.- Proposar el reconeixement a favor dels titulars cadastrals que
seguidament es detallen de la bonificació del 25% de l’import de la quota íntegra
que es liquidi al seu càrrec, en el present exercici, a l’empara de l'article 6.1.
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apartat d), de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora d’aquest impost, en relació a
les famílies nombroses:
- Sr. A.C.E. amb r/e 1956 i data 17/03/2017
Ref. Cadastral : 3684306DG8338S...1DX
Adreça: C. Catalunya 21
TERCER.- Donar trasllat del present acord als interessats i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de La Selva.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10.- 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 PRP2017/355 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.
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
CUBITALIA SL
Professional
Group
Conversia
(Cubitalia SL)
Prevencicat SL (Cubitalia
SL)
Europastry SA (Cubitalia
SL)
Blau Pixel Internet SL
(Cubitalia SL)

Adreça Tributària
Av. Mas Pins, 150/Av.
Mas Vilà, 83
Av. Mas Pins, 150/Av.
Mas Vilà, 83

Data/Registre Entrada
RE 1312 21.02.2017

Av.
Mas
Av.
Mas
Av.
Mas

150/Av.

RE 1312 21.02.2017

150/Av.

RE 1312 21.02.2017

150/Av.

RE 1312 21.02.2017

Mas Pins,
Vilà, 83
Mas Pins,
Vilà, 83
Mas Pins,
Vilà, 83

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Lewolang SL (Cubitalia
SL)
Inspeccions tècniques de
Catalunya (Cubitalia SL)

Av.
Mas
Av.
Mas

Mas Pins,
Vilà, 83
Mas Pins,
Vilà, 83

150/Av.

RE 1312 21.02.2017

150/Av.

RE 1312 21.02.2017

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.
11.- URGENTS:

Elia Masso i Tamayo
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11.a.- COL·LABORACIÓ
ATORGAMENT ECONÒMIC.

AL

PROJECTE

HEREUS

I

PUBILLES

2016.

Vista la proposta d’acord número PRP2017/385 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el projecte Hereus i Pubilles 2016, i la conformitat del regidor de joventut Sr.
Gerard Calle en atorgar l’import total de 500 € com a col·laboració al projecte
hereus i pubilles de 2016 pels 10 participants.
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 l’import de 500 € com a col·laboració al projecte hereus i
pubilles de 2016.
TERCER.- Disposar l’ingrés de l’import atorgat al compte ES25 2100 .... ....
.... .... titularitat de M.B.G, atès que va ser la persona responsable de la compra
dels bitllets.
QUART.- Disposar el pagament amb càrrec a la partida 231/480.4 del
pressupost del corrent exercici.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11.b.- RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DEL 100 % SOBRE LA QUOTA
DE LA TAXA DE LES ESCOMBRARIES A AQUELLS HABITATGES QUE SIGUIN
DOMICILI HABITUAL DE JUBILATS O PENSIONISTES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/387 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de bonificació fiscal plantejada en relació a la taxa pel servei de
recollida de deixalles que seguidament es nombrarà.
Atès que s'han examinat els documents aportats per l’interessat.
D'acord amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de la taxa
que, en breu, s’indicarà.

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 urgència de la present proposta.
SEGON.-Proposar el reconeixement a favor del jubilat o pensionista, que
seguidament es detalla, de la bonificació del 100 % sobre la taxa de la quota de les
escombraries, a l'empara de l'article 4.2.1, de l'ordenança fiscal núm. 8, reguladora
d'aquesta taxa, a habitatges que es trobin ocupats exclusivament per persones que
ostentin la condició de jubilats o pensionistes, que no convisquin amb persones que
no percebin altres tipus d'ingressos, i en tot cas, els ingressos del conjunt de
membres de la unitat familiar no superin el límit màxim de 16000 €/any. La
bonificació, un cop atorgada, es mantindrà vigent indefinidament per mentre no es
modifiquin les circumstàncies determinants de la seva concessió.
- Interessat: Sr. J.G.C. r/e 1116
Adreça tributària: La Torreponsa, Casa Vella B. 251
TERCER.- Traslladar el present acord al interessat/da i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva, pel seu coneixement i als efectes
oportuns.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11.c.- OBRES REPARACIÓ ARQUETA TELEFONIA SITUADA A LA PARADA
D'AUTOBÚS SITUADA A LA C-25. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/388 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que s’ha enfonsat el paviment de llambordes que hi ha a la parada de
l’autobús situada a la carretera C-25, davant del Banc Popular, i ha fet cedir
l’arqueta de telefonia que hi ha, es fa necessària la seva reparació.
Vistos els diferents pressupostos presentats per a reparar l’arqueta de telefonia i el
paviment de llambordes de la parada de l’autobús:

Elia Masso i Tamayo
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Empresa
Obres i construccions germans Cruz NG
2012, SL
Construccions i obres Riudellots, S.L.
Obres i reformes Tramuntana, SL

Data
i
registre
entrada pressupost
31/03/2017 nº 2284

Import
(IVA exclòs)
1.950,00.-€

31/03/2017 nº 2287
01/04/2017 nº 2329

4.130,02.-€
2.307,00.-€

Vist l’informe emès en el dia d’avui per l’arquitecta tècnica municipal, el qual
conclou: “Que l’oferta més avantatjosa per realitzar els treballs és la presentada
per l’empresa Obres i Construccions Germans Cruz NG 2012, SL amb un pressupost
total de 1950,00 € + IVA = 2.359,50 €.
Seria adient que l’adjudicatari dels treballs 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 de la Corporació, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per OBRES I CONSTRUCCIONS
GERMANS CRUZ NG 2012, S.L., amb domicili a Salt-17190, al carrer Vilablareix, 27,
i amb NIF B-55.123.905; per import de 1.950,00.-€, més IVA, per a la realització
dels treballs de reparació de l’arqueta de telefonia situada a la parada de l’autobús
de la C-25, així com del paviment de llamborda enfonsat.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 454.210.02 del pressupost vigent.
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar, degudament
complimentada, a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici de les obres.

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

Elia Masso i Tamayo
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11.d.- AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE L'AUDITORI DEL FOODLAB I
LIQUIDACIÓ DEL CORRESPONENT PREU PÚBLIC.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/386 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Agar Assessorament, S.L., (R.E. núm.
2349, de 03/04/2017) on es sol·licita disposar de l’auditori el dia 12 d’abril de
2017, en horari de 9 a 18 h.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el
dia 24 de novembre de 2015, d’establiment dels preus públics per la Casa de
Cultura, la Biblioteca, l’Espai Jove i el FoodLab, i elevat a definitiu mitjançant anunci
al BOP de Girona el dia 11 de març de 2016, al no havent-se produït cap reclamació
durant el termini d’exposició pública.
Vist que en el citat acord s’establiren els següents preus públics i serveis inclosos
en l’ocupació de l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates del FoodLab:
Concepte

Preu

½

jornada*
(I.V.A.

Preu

jornada

Serveis inclosos

completa (I.V.A.
no

no inclòs)

inclòs)
Auditori

(32

250.-€

400.-€

-

Visita

prèvia

a

les

pax.), àrea de

instal·lacions i entrega de

rentat i sala de

claus, en horari d’obertura

cates

del centre**.
-

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

Serveis de WC.

-

Estris de cuina.

-

Cuina office.

-

Vestuari.

-

Neteja de les instal·lacions.

Vist que en l’article 7.2 i 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 25 – General reguladora
dels preus públics, es preveu la possibilitat de bonificar total o parcialment als
preus públics atenent raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic.
Vist l’informe del regidor de promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés, on es
proposa la bonificació el preu públic en un 75%, donant com a resultat un import
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total de 100.-€ (I.V.A. no inclòs) per l’ús que s’ha esmentat anteriorment.
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.- Autoritzar a l’empresa Agar Assessorament, S.L., per l’ocupació de
l’auditori i l’àrea de rentat pel dia 12/04/2017.
TERCER.- Bonificar en un 75% el preu públic per a la citada ocupació.
QUART.- Aprovar l’emissió de la factura a Agar Assessorament, S.L., amb
CIF núm. B55257240, i amb domicili al Viver d’empreses de Celrà (Edifici Cecam)
situat al carrer Pirineus, s/n de Celrà (17460), amb una base imposable de 100.-€
(I.V.A. no inclòs), corresponent a aquest ús. Disposar que l’entrega de les claus de
l’equipament no es farà efectiva fins que s’hagi abonat l’import de la factura.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. e.- ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: ACE RIUDELLOTS (ACER)
DESPESES ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/349 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER) registre entrada 2068 de data 23 de març de 2017, per sufragar
part de les despeses de l’any 2017, en concepte de mutualitats, inscripcions
d’equips, arbitratges i material mèdic, etc., pels equips de la secció de futbol sala,
la secció d’atletisme i ciclisme.
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Atès que la previsió de despeses realitzada per aquesta associació per l’any 2017
ascendeix a 37.250 € i la previsió d’ingressos ascendeix a 20.000 €, sol·liciten una
subvenció per import de 17.250 €.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 27 de març
de 2017.
Vista la petició expressa de bestreta presentada per l’entitat en data 23 de març de
2017 amb registre d’entrada número 2069, que sol·liciten el cobrament de 6.500 a
compte del total sol·licitat.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és
la promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar
suport econòmic a les entitats esportives municipals.
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 a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots amb NIF
G17414004, una subvenció d’import 16.500 €, per sufragar part de les despeses
de l’any 2017, dels equips de la secció de futbol sala, la secció d’atletisme i
ciclisme.
TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341/480.12 del
pressupost del corrent exercici.
QUART.- 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 37.250 €, 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
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SETÈ.- 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.
VUITÈ.- Concedir la bestreta sol·licitada per l’Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots amb NIF G17414004 per import de 6.500 €, a compte de la subvenció
concedida.
NOVÈ.- Notificar el present acord a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
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.f.- RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTIUS PASSIUS QUE OSTENTIN LA
CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMÍLIA NOMBROSA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/381 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de bonificació fiscal plantejada en relació a l'impost sobre béns
immobles que seguidament es nombraran.
Atès que s'han examinat els documents aportats per l’interessat.
D'acord amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de l’impost
que, en breu, s’indicarà.
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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 urgència de la present proposta.
SEGON.- Proposar el reconeixement a favor dels titulars cadastrals que
seguidament es detallen de la bonificació del 25% de l’import de la quota íntegra
que es liquidi al seu càrrec, en el present exercici, a l’empara de l'article 6.1.
apartat d), de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora d’aquest impost, en relació a
les famílies nombroses:
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- Sra. J.M.B. amb r/e 2245 i data 30/03/2017.
Ref. Cadastral : 2990216DG8329S...1RS
Adreça: C/ Xaloc, 7
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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