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 4 d'octubre 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. Gerard Calle i Barba
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 20.09.2016 (RESJGL2016/1617)
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.
6. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA QUE HA FET L'OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
7. ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A MAGATZEM
8. PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-15
BRAVA, S.A. APROVACIÓ INICIAL.

AMPLIACIÓ

FRIGORÍFICS

COSTA

9. ABONAMENT TAXA DE DEIXALLES COM A CONTRAPRESTACIÓ PER A
L'OCUPACIÓ D'UN TERRENY DE LA SEVA PROPIETAT.
10. CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER GARANTIR L'ALIMENTACIÓ DE NENS A MALI
11. URGENTS:
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11.1

SERVEIS ASSESSORAMENT TÈCNIC CONTINUAT EN MATÈRIA
D'ENGINYERIA (ACTIVITATS, INSPECCIONS I INFORMES).
ACCEPTACIÓ CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES.

11.2

APROVACIÓ
DELS
PRESSUPOSTOS
RELATIUS
A
LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE FIBRA ÒPTICA PER A
DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (FASE 2).

12. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

Elia Masso i Tamayo
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1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 20.09.2016 (RESJGL2016/1617)
Vista la proposta d’acord número PRP2016/777 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 20 de setembre de 2016 (RESJGL2016/17), 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 20 de setembre de 2016
(RESJGL2016/17).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/772 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 16/2016, i d'import TRENTA
MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS I SETANTA-SIS CÈNTIMS (30.568,76€).

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

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/764 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Aprovar la següent certificació d’obres:

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

3

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

4754c8919d28404886a400bd5f56f38e001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -






Títol de l’obra: PROJECTE ACABAMENT ULTIMA FASE DEL CENTRE DE
SERVEIS PER LA GENT GRAN EL LLIRI BLAU
Empresa adjudicatària: XAVIER ALSINA SA
Número Certificació: 4 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 4377 de
02.09.2016)
Import: 7.797,92€

SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60909.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Elia Masso i Tamayo
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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 PRP2016/765 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.
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 factura de data corresponent al mes d'agost, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
4654 de 21.09.2016, i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
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EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2001

IAE

1.626,56€

2001

IBI URBANA

1.638,03€

2001

IVTM

2001

LLICENCIA ACTIVITATS

2002

IVTM

803,77€

2003

IVTM

613,64€

2004

IVTM

632,01€

2005

IVTM

758,40€

2006

IVTM

784,94€

2007

IVTM

784,94€

2008

IAE

2008

IVTM

2009

IAE

2.975,07€

2009

IVTM

1.206,92€

2010

IAE

3.021,18€

2010

IVTM

982,72€

2011

IVTM

1.681,53€

2012

IVTM

135,97€

2012

IVTM

2.635,80€

2012

IVTM

140,05€

2013

IVTM

2.836,60€

2014

IVTM

2.640,97€

2015

IVTM

2.641,25€

2016

ESCOMBRARIES

2016

IBI URBANA

3.126,62€

2016

IVTM

2.695,02€

850,13€
4.481,09€

2.975,07€
995,74€

TOTAL BAIXES

290,00€

43.954,02€

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

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/755 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/438, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:

Elia Masso i Tamayo

Exp. Número: 438 - 01 11 004 112 /2016



Sol·licitant: N S N



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ COBERT TRASTER



Emplaçament: CARRER CATALUNYA, 9



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: ............................................. 161,20.-€
(pagament efectuat en data 01/08/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 351,02.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.
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En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -
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2.

De caràcter urbanístic:
2.1 De conformitat amb l’article núm. 65 de les ordenances de les Normes
Subsidiàries de Planejament, la coberta ha de ser de teula amb un pendent
que no sobrepassi les edificacions veïnes.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

Elia Masso i Tamayo
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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 23/09/2016)
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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6. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'EMPRESA QUE HA FET L'OFERTA
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/761 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que la Mesa de contractació del proppassat 6 de setembre va acordar requerir
a la mercantil Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. que en el termini de 3
dies hàbils presentés la documentació requerida a la clàusula núm. 15 del Plec de
clàusules Administratives particulars.
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Examinada la documentació
per la mesa de contractació s’acredita que la
“Fundació grupo sifu” no té afany de lucre però no acredita que la mercantil Serveis
Integrals de Finques Urbanes S.L. ( que és la que licita en aquest procediment)
tingui condició d’entitat sense afany de lucre. D’aquesta manera, al no coincidir la
documentació presentada en relació a l’empresa licitadora, la Mesa acorda l’exclusió
per l’ incompliment dels requisits establerts en el Plec de clàusules Administratives
particulars i la impossibilitat de continuar el procediment, per el que s’acorda la no
obertura del sobre núm. 2 de la proposició presentada per Serveis Integrals de
Finques Urbanes, S.L.

Elia Masso i Tamayo

Atès que la mesa de contractació del passat dia 22 de setembre comprova que la
mercantil va donar entrada a dos documents. Per una banda, una declaració de
pertinença a un grup d’empreses del qual consten 22 empreses, entre elles la
Fundación Grupo SIFU i la denominada Serveis Integrals de Finques Urbanes S.L.
present en aquesta licitació. I per altre banda, els documents de constitució de la
Fundació Grupo SIFU.

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

En conseqüència procedeix a l’obertura del sobre número 2 de “FUNDACIÓ
PRIVADA ONYAR LA SELVA”. Amb el següent resultat:

EMPRESA LICITADORA
FUNDACIÓ PRIVADA
ONYAR LA SELVA

PREU OFERTAT
145.406,15 €

BOSSA D’HORES SENSE
COST
80 hores.

En conseqüència l’empresa proposa a la Junta de Govern local que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR
LA SELVA.
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 de la Mesa de
contractació, en sessió celebrada el dia 22 de setembre de 2016, proppassat, de
considerar l’oferta presentada per FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA amb NIF
G17830050, com l’oferta econòmicament més avantatjosa en la licitació
del
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contracte de serveis de manteniment de la jardineria dels espais verds i arbrat viari
de Riudellots de la selva.
SEGON.- Requerir a FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA la presentació
en el termini màxim de 10 dies hàbils de la següent documentació:
-

-
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-

Elia Masso i Tamayo

-

Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previs
subcontractar.
Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Documentació justificativa de disposa efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme l’article
64.2 del TRLCSP, acreditant, específicament, que els treballadors que ocuparan
per executar el contracte, estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social.
Justificant del pagament dels anuncis.
Justificativa d’haver constituït la garantia definitiva per import corresponent al
5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
Documentació justificativa de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i
rebut de pagament).
Pla de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars.

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

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada,
advertint-la que, de no complimentar-se adequadament els citats requeriments
en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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7. ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A MAGATZEM
Vista la proposta d’acord número PRP2016/768 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que la Junta de Govern Local en sessió del passat dia 19 de maig va aprovar
l’expedient per l’adquisició d’una nau en el polígon industrial de Riudellots de la
Selva.
Atès que finalitzat el termini per la presentació d’ofertes, havent-se presentat una
única oferta es convoca a la mesa de contractació.

Elia Masso i Tamayo
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Atès que la mesa de contractació el passat dia 23 de juny va acordar demanar
informe als tècnics municipals sobre el compliment dels requisits tècnics establert
en el plec de condicions tècniques.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte tècnica municipal la sra. Emma Masó
i l’enginyer municipal, el sr. Joan Ribas del passat dia 1 de setembre (reg. entrada
núm. 4364).
Vist que la Junta de Govern local en sessió del passat dia 6 de setembre de 2016 va
declarar valida la licitació i va acordar que la nau ubicada a l’av. Mas vila 102 nau 2
de Riudellots de la Selva per import de 168. 750 € (iva exclòs) lliure de càrregues i
gravàmens, constitueix l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’adquisició de
la nau industrial per dedicar-la a magatzem municipal.
Atès que la Junta de Govern Local li va requerir la següent documentació:
- Certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries
- Certificat d’estar al corrent de pagament de la seguretat social.
- Certificat d’estar al corrent de pagament de les despeses de la comunitat de
propietaris.
Atès que el passat dia 28 de setembre passat (reg. entrada núm. 4771) ha
presentat el certificat d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributaries i
de la Seguretat social i ha afirmat que la finca no forma part de cap comunitat de
propietaris.
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.- Adquirir la finca ubicada en el polígon industrial de Riudellots de la
Selva a l’avinguda Mas Vila núm. 102 nau 2 propietat de la mercantil
EXCAVACIONES MAJORPI S.L. amb CIF B107761776 per import de 168.750 € (iva
exclòs)
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. PROJECTE D'URBANITZACIÓ PAU-15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA
BRAVA, S.A. APROVACIÓ INICIAL.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/769 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el Projecte d’urbanització del PAU-15 presentat per la companyia mercantil
Frigorífics Costa Brava, S.A. (R.E. núm. 3909 de 27/07/2016) per a l’ampliació de
les seves instal·lacions, el qual té per objecte definir i valorar les obres
d’urbanització del PAU-15.
Vist també el Projecte de pont al PK 240+640 de la carretera C-25 de la riera
Riudevilla a Riudellots de la Selva, presentat per la mateixa companyia Frigorífics
Costa Brava, S.A. (R.E. núm. 3909 de 27/07/2016), el qual complementa el
Projecte d’urbanització anteriorment esmentat, i que té per objecte definir i valorar
les obres de construcció d’un pont al PK 240+640 de la carretera C-25.
Vist, finalment, l’Annex complementari pel pas del carril bici al projecte de pont al
PK 240+640 de la carretera C-25, presentat així mateix per Frigorífics Costa Brava,
S.A. (R.E. núm. 4632 de 19/09/2016); el qual té per objecte, definir les obres de
pas del ramal de carril bici de la Generalitat per sota del pont de nova construcció i
a la vegada, també, definir la connexió d’un camí peatonal que ja formava part del
Projecte d’urbanització amb aquest carril bici.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal Sr. Gerard Carreras i
Comas, el dia 26 de setembre proppassat, el qual conclou:
“Que informo favorable l’aprovació inicial del projecte d’urbanització sector PAU-15
atès que amb el document presentat es dóna compliment al requeriment de
l’informe precedent i conté la documentació relativa a les obres d’urbanització que
s’escau per considerar el grau de projecte d’execució d’acord amb el que
determinen els articles 96, 97 i 98 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, sobre l’objecte i contingut dels
projectes d’urbanització”.
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 inicialment el Projecte d’urbanització del PAU-15 el qual
s’ha presentat desglossat en dos projectes, el d’urbanització pròpiament dit i el del
pont al PK240+640 de la carretera C25, i en un Annex complementari pel pas del
carril bici al projecte del pont de nova construcció.
SEGON.- Sotmetre els citats Projectes i Annex 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.- Sol·licitar informe als organismes públics i 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.

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

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

9. ABONAMENT TAXA DE DEIXALLES SR. J.B COM A CONTRAPRESTACIÓ PER A
L'OCUPACIÓ D'UN TERRENY DE LA SEVA PROPIETAT.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/771 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Mitjançant document privat de data 26 de novembre de 2015, el Sr. J.B va
autoritzar a aquest Ajuntament, per a ocupar 69m2 de la finca de la seva propietat,
amb referència cadastral 17159A002000560000QI, per tal d’ubicar-hi els
contenidors d’escombraries.
Com a contraprestació per l’esmentada ocupació, aquest Ajuntament es va
comprometre a satisfer anualment al Sr. J.B, l’import corresponent a la taxa de
deixalles del seu domicili habitual, prèviament liquidada.
Vist l’escrit presentat pel Sr. J.B el proppassat 2 de setembre (R.E. número 4388 de
02/09/2016), pel que sol·licita l’anul·lació del rebut d’escombraries com a
conseqüència de l’acordat en el document privat de data 26 de novembre de 2015.
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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.- Comunicar al Sr. J.B que, de conformitat amb l’establert a l’acord
tercer del document privat subscrit el dia 26 de novembre de 2015, aquest
Ajuntament li satisfarà l’import de 73,38€ corresponent a la taxa de deixalles del
seu domicili, una vegada aquesta hagi estat liquidada al Consell Comarcal de la
Selva.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Els presents a la Junta de Govern Local acorden s’indiqui a l’acord l’import
corresponent a la taxa de deixalles, que és de 73,38€.

10. CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER GARANTIR L'ALIMENTACIÓ DE NENS A MALI
Vista la proposta d’acord número PRP2016/774 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’alimentació és un dret universal però en moltes zones rurals d’Àfrica no
està garantida. Mali, un dels països més pobres del món, està vivint una època molt
difícil després de la Guerra civil del 2012.
Vist que la ONG Microfons de Catalunya per a la cooperació al desenvolupament
porta més de 15 anys a la zona nord de Mali per garantir l’accés a l’educació,
l’aigua potable, construcció d’infraestructures (escoles, cases,...), construcció
d’hospitals, etc.
Atès que el projecte menjadors escolars és una campanya d’emergència per
garantir l’alimentació de 3.300 nens i nenes de la Comuna Rural de Mali.
Amb aquest projecte donen suport econòmic a un total de 27 escoles de la zona
aprovisionament els menjadors escoles. El menjador escolar ho organitza el comitè
de dones, mares d’alumnes, que s’encarreguen per torns de fer el menjar
diàriament, principalment a força d’arròs i condiment, d’aquesta manera
garanteixen un pla al dia als nens de zones molt empobrides.
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Atès que la ONG demana ajut econòmic per poder garantir l’alimentació als nens a
Mali.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Microfons de Catalunya per la Cooperació al
Desenvolupament ONG amb NIF G64111610 una aportació econòmica per import
de 202,2€ a raó de 0,10 per habitant, amb càrrec a la partida pressupostària
48004.231 del pressupost vigent.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

05/10/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 06/10/2016 Alcaldessa

SEGON.- Donar trasllat del present acord a Microfons de Catalunya per la
Cooperació al Desenvolupament ONG

Debat:
L’Alcaldessa comenta que l’import de 202,2€ a raó de 0,10 per habitant, s’ha
establert amb el mateix criteri que l’ajuda econòmica que es va concedir en
suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
mediterrània.

11. URGENTS:
11.1 SERVEIS ASSESSORAMENT TÈCNIC CONTINUAT EN MATÈRIA D'ENGINYERIA
(ACTIVITATS, INSPECCIONS I INFORMES). ACCEPTACIÓ CONDICIONS TÈCNIQUES
I ECONÒMIQUES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/782 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de reforçar l’àrea de serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, i concretament en les matèries pròpies d’enginyeria, es va sol·licitar
assistència al Consell Comarcal de la Selva.
Vistes les condicions tècniques i econòmiques presentades pel citat organisme, per
a l’assessorament d’un tècnic enginyer (grup A1 o assimilat), amb una dedicació de
14 hores setmanals, a raó de 2.165,80.-€/mes.
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 de data 8 de juliol de 2015.
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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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar les condicions tècniques i econòmiques presentades pel
Consell Comarcal de la Selva, amb domicili al Passeig Sant Salvador, 25-27 de
Santa Coloma de Farners, i amb NIF P6700002F, per import de 2.165,80.-€/mes.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 22706.920 del pressupost del present exercici.

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

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

11.2 APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTOS RELATIUS A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE FIBRA ÒPTICA PER A DIVERSOS EQUIPAMENTS MUNICIPALS (FASE 2).
Vista la proposta d’acord número PRP2016/785 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que per resolució de l’alcaldia núm. 406/2014, de 15 d’octubre, va acceptar-se
el pressupost per a la contractació dels serveis de fibra òptica per a l’equipament
del FoodLab.
Atès que una vegada comprovats els bons resultats obtinguts arran de l’esmentada
contractació, es va procedir a contractar els serveis de fibra òptica pels
equipaments de l’Ajuntament (edifici complet), l’Espai Jove, la Casa de Cultura
(edifici complet) i la Llar d’Infants, mitjançant acord de la Junta de Govern Local
núm. 1/2015, de 19 de gener. I vist que posteriorment es va aprovar la
contractació del mateix servei a l’edifici de l’Escola municipal.
Vist que en l’actualitat encara resten pendents de connectar-se a la xarxa de fibra
òptica els equipaments municipals del Pavelló, el Centre de Serveis per a la Gent
Gran – El Lliri Blau, el local d’entitats i la piscina municipal, la regidoria de noves
tecnologies ha procedit a sol·licitar pressupost per a realitzar aquesta connexió.
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Vist el pressupost, presentat per ADAMO TELECOM IBERIA SA (R.E. núm. 4832, de
03/10/2016), relatiu als treballs d’obra civil, la instal·lació dels serveis i el servei de
fibra òptica en els equipaments municipals del pavelló, del Centre de Serveis per a
la Gent Gran – El Lliri Blau, del local d’entitats i de la piscina municipal, i que
ascendeix a un total de 520.-€ (I.V.A. no inclòs) al mes, durant 2 anys.
Vist el pressupost presentat per l’empresa GRN SERVEIS TELEMÀTICS, S.L. (R.E.
núm. 4850, de 04/10/2016) que inclou el subministrament dels aparells i
tecnologies necessàries per a dotar de connexió de banda ampla als equipaments
municipals, i que ascendeix a 1.499,72.-€ (I.V.A. inclòs).
Vist l’informe favorable sobre aquesta contractació, emès pel regidor de noves
tecnologies, el sr. Lluís-M. Barnés.

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’informe emès el dia d’avui per la secretària-interventora municipal, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per Adamo Telecom Iberia, S.A.,
domiciliada al passeig del Taulat 263-265 de Barcelona (08019), i amb CIF A65232357, per import de 520.-€(I.V.A. no inclòs)/mensuals, durant el període de 2
anys pel servei de fibra òptica als equipaments anteriorment esmentats. La despesa
resultant serà a càrrec de la partida 165.21301 del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per GRN Serveis Telemàtics, S.L.,
domiciliada al carrer Oviedo 46 de Girona (17005), i amb B-17449638, per import
de 1.499,72.-€ (I.V.A. inclòs). La despesa del qual serà a càrrec de la partida
165.21500 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a les empreses interessades.

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

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

16

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

4754c8919d28404886a400bd5f56f38e001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 22:15 hores.

Compleixi’s
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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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