ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE FEBRER
DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 5 de febrer de 2019
Hora d’inici:19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala 1 de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
Cap
Han Excusat la seva absència:
Cap
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ ORDENACIÓ DESPESES VARIES
3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL
4.- LLICENCIA URBANÍSTICA. J L G
5.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2019.
ADJUDICACIÓ
6.- DESPESES VARIES RELACIONADES AMB LA FIRA FIPORC
7.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA
8.- SERVEIS DIVERSOS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANNA NADAL. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOSTOS.
9.- SUBMINISTRAMENT BOTIFARRES I BARRETES DE PA PER LA RUN4CANCER 2019
10.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS
11.- SERVEI DE CANVI DE LA ZONA DE CAPTURA DE COLOMS I SERVEI DE REPARACIÓ
AVARIA IL·LUMINACIÓ DE L'AUDITORI
12.- SUBMINISTRAMENT CARRETÓ ELEVADOR PER A LA BRIGADA MUNICIPAL.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
13.- HONORARIS TÈCNICS PER CANVIAR EL PARQUET DEL PAVELLÓ
14.- DIFUSIÓ I PUBLICITAT AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS
15.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT PELS CURSOS

ESCOLARS 2019-2020 I 2020-2011. APROVACIÓ
16.- URGENTS:
16.1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A IMPARTIR UNA FORMACIÓ EN CONDUCCIÓ
DE CARRETONS ELEVADORS AL PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL.
17. PRECS I PREGUNTES

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 22 de gener de 2019.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ ORDENACIÓ DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2019/1 que s’adjunta al present com
annex, d’import CINQUANTA-DOS MIL CINC CENTS CINQUANTA-TRES EUROS I
VUITANTA-SET CÈNTIMS (52.553,87€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 11/2018 per import de CENT SET MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS I SETANTA-CINC CÈNTIMS (107.683,75€) i la relació de despeses 12/2018 per
import de CENT CINQUANTA MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS I TRENTA-VUIT
CÈNTIMS (150.945,38€). Relacions de despeses corresponents als períodes compresos
entre el dia 1 i el 30 de novembre de 2018 i el dia 1 i el 31 de desembre de 2018,
respectivament, i aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 2018DECR000779
de data 20 de desembre de 2018 i resolució d’Alcaldia número 2019DECR000019 de
data 14 de gener de 2019, les quals s’annexen.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Intervencions i debat.- S’incorpora a la sessió el sr. Lluís Barnès i comenta que la
factura a nom de Nosolomèdia s.l de 3.630 € li sembla molt elevada. Concretament
exposa que la despesa anual pels serveis prestats per Nosolomedia s.l. és molt alta i
que en conseqüència ell no hi està d’acord. Intervé l’Alcaldessa i comenta que s’ha
hagut d’ampliar l’import de l’adjudicació atès que l’Ajuntament ha encarregat a la
Selva TV més vídeos dels establerts inicialment en l’adjudicació. Afirma que la previsió
inicial no va ser correcte.
Torna a intervenir el sr. Lluís Barnès i afirma que considera que és un cost molt
elevat per l’Ajuntament i que s’hauria de veure quina audiència té la Selva TV.

3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL
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, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
DESEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 88.802’69€, pels
conceptes que s’hi detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 1.175,69€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de DESEMBRE tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

CONCEPTE
CEMENTIRI
DESCOMPTE PAGAMENT
ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
ESCOMBRARIES
FRACCIONAMENT
GRATUÏT UNIFICAT
IAE
IBI URBANA
ICIO
IIVTNU
INTERESSOS DEMORA
(EXPEDIENT INSPECCIÓ)
IVTM
MULTES/SANCIONS
TAXA 1,5 (EXPEDIENT
INSPECCIÓ)

IMPORT
64,38
-520,00
3.327,34
150,55
1.135,51
6.351,53
12.067,51
4.683,75
81,01
37,16
1.040,00
1.497,01

TOTAL CÀRRECS

29.915,75€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de DESEMBRE tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa
dels comptes municipals.
EXERCICI
2014
2015
2016

CONCEPTE
IBI URBANA
IBI URBANA
ESCOMBRARIES

IMPORT
1.396,81
1.396,81
290,00

2016
2017
2017
2018
2018

IBI URBANA
ESCOMBRARIES
IBI URBANA
ESCOMBRARIES
FRACCIONAMENT
GRATUÏT UNIFICAT
IBI URBANA

2018
TOTAL BAIXES

1.185,97
417,18
1.185,97
2.330,46
1.886,45
1.185,97
11.275,62€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

4.0.- LLICENCIA URBANÍSTICA. J L G
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 31 de gener de 2019,
amb caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número:

X2018000746



Sol·licitant: J L G



Obres que s’autoritzen:
PLUVIALS.

NOVA CONNEXIÓ D’ESCOMESA A XARXA DE

 Emplaçament: C/ VERGE DE NÚRIA, 32-34


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):
Pressupost de l’obra ................................................. 1308.-€
Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 40,41.-€



Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.B Ocupació temporal amb mercaderies, materials de construcció,
tanques, puntals, bastides contenidors, plataformes elevadores i altres
instal·lacions o materials anàlegs i elements de transport.
Per cada m2 o fracció ............................................................ 0,47.-€
0,47 € x 57,30 m2 x 8 dies= ............................................ 215,44.-€
Quota : .......................................................................... 215,44.-€

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 Prèvia senyalització i indicació del pas alternatiu
2.2 Previ a les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents a la via pública
i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis existents.
2.3 L’escomesa haurà de ser arran de tub, sense endinsar-se dins el conducte general
de manera que no entorpeixi el pas de l’aigua. Finalitzades les obres, caldrà aportar
filmació justificativa de l’interior del tub.
2.4 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
-

La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota
la seva amplada.
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.
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.

2.5 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.

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

3.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
3.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova
el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECATRO)
publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor dels residus i dels
gestor dels mateixos.
4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de
la fiança a dipositar es d’import 500.-€ (Dipòsit previ efectuat en data 31/01/2019).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

5.0.- CONTRACTACIÓ D'ACTUACIONS PER A LA FESTA MAJOR DE L'ANY 2019.
ADJUDICACIÓ
És la voluntat d’aquest Ajuntament, disposar d’uns concrets grups musicals en el
decurs dels actes de la Festa Major de l’any 2019.
Vistos els contractes presentats per FM espectacles GIRONA SLU:
Grup / Artista
EL POT PETIT
SC
OVERDOSE
BAND
DOCTOR PRATS
ORQUESTRA
DIVERSIONES
CELTAS
CORTOS
DAVID
BUSQUETS

Representant

CIF / NIF

S.V.M

J55326557

G.S.L.

(...)

BYMEDIO
SUBMARINO
INTERNACIONAL SL
FM ESPECTACLES
GIRONA SLU
BUENACARA SL

B55639645

RGB MÚSIC SL

B17541509

B17736091
B47719463

Data, hora
actuació i
recinte
29/09/2019;
18h; Barraques
27/09/2019;
02h; Barraques
27/09/2019;
Hora i recinte a
concretar
28/09/2019;
02h; Barraques
28/09/2019;
24h; Barraques
29/09/2019;

Data i
registre
d’entrada
30/10/2018;
E2018012434
31/10/2018;
E2018012449
31/10/2018;
E2018012459
31/10/2018;
E2018012456
04/12/2018;
E2018012985
03/01/2019;
E2019000049

Import
(IVA
inclòs)
3.509,00.-€
2.601,50.-€
13.310,00.-€
7.018,00.-€
17.545,00.-€
2.783,00.-€

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, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar les condicions establertes en els contractes següents:
Grup / Artista
EL POT PETIT SC
OVERDOSE BAND
DOCTOR PRATS
ORQUESTRA DIVERSIONES
CELTAS CORTOS
DAVID BUSQUETS

Import
(IVA inclòs)
3.509,00.-€
2.601,50.-€
13.310,00.-€
7.018,00.-€
17.545,00.-€
2.783,00.-€

SEGON.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes, el Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, per a subscriure els corresponents contractes.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 2019.338.22610 del pressupost de despeses.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

6.0.- DESPESES VARIES RELACIONADES AMB LA FIRA FIPORC
Vist que durant els dies 16 i 17 de febrer de 2019 tindrà lloc la sisena edició de la fira
Fiporc a Riudellots de la Selva.
Vist que enguany es vol obsequiar als voluntaris que participen en la fira amb un
bolígraf perquè el puguin utilitzar habitualment i facin difusió de la fira, s’ha demanat
pressupost pel subministrament de 280 bolígrafs roller d’alumini amb el logotip de
Fiporc 2019 estampat, amb el següent resultat:
Empresa
JUPER ARTS
GRÀFIQUES

Subministrament
Bolígrafs per als voluntaris que
participin en la fira.

Import (I.V.A.
inclòs)
847,00.-€

Vista la necessitat de destinar una part del pressupost de la fira a la seva difusió i
publicitat per tal d’informar als possibles visitants de la seva celebració.
Atès que una de les principals accions comunicatives i de publicitat de la fira que es
realitzen és la emissió de falques publicitàries en diverses emissores de radio, i també
la impressió d’anuncis promocionant la fira en diaris i revistes; s’ha sol·licitat
pressupost a varies empreses especialitzades amb el següent resultat:

Empresa
CATALUNYA
RADIO
NEW TOT OCI
WORLD, SL
RADIO ESPAÑA DE
BARCELONA, SA
DIARI DE GIRONA
DIARI DE GIRONA

EDICIONS LOCALS
DEL BAIX
EMPORDÀ, SL
GODO
STRATEGIES,
SL(RAC1)
ARA, SL
TELEVISIÓ DE
GIRONA
RADIO CASSÀ

Subministrament
27 falques de 20”

Import (I.V.A.
inclòs)
797,02.-€

1 pàgina + 1 pàgina gratuïta de
contingut
20 falques a Los40 Girona i 20
falques a Los40 la Selva
Encartament divendres 15/02 al
diari de Girona
Inserció Anunci Fiporc dissabte
16/02 i diumenge 17/02 al Diari de
Girona
Publicació anunci a la Plana
General de “TOT Girona” el dia
31/01
40 falques de 20” a Rac1

290,40.-€

Anunci de ½ pàgina al diari ARA
Comarques Gironines
Spots Fiporc

423,50.-€

10 falques diàries de 20” durant 7
dies

177,80.-€

418,66.-€
847,00.-€
786,50.-€

363,00.-€
968,00.-€

471,19.-€

Atès que es considera necessari encarregar els serveis de gravació i edició d’un vídeo
promocional de la fira, per tal de fer-ne difusió, s’ha demanat pressupost a una
empresa especialitzada en l’edició de vídeos amb el següent resultat:
Empresa
ERAMMEDILAB, SL

Subministrament
Realització i edició d’un vídeo
promocional de FIPORC.

Import (I.V.A.
inclòs)
569,42 .-€

Vist que en actes multitudinaris l’Ajuntament disposa d’una ambulància i de dues
persones formades com a tècnics en emergències sanitàries per tal de que ofereixin
els serveis de suport vital bàsic a les persones que assisteixen a la fira Fiporc. Vist que
aquest Ajuntament ha sol·licitat pressupost a Creu Roja Girona i que aquesta ha
presentat el següent pressupost:
Empresa
Cruz Roja
Española

Subministrament
Ambulància SVB (inclou 2
habilitats/TES amb BTP)

Import (I.V.A.
inclòs)
713,35.-€

Vist que es vol disposar de diferents plantes per decorar els espais de la fira, s’ha
sol·licitat pressupost pel subministrament i lloguer de diverses plantes a:
Empresa

Subministrament

Import (I.V.A.
inclòs)

Anna Laguarda
Magrià

Subministrament de 6 alzines i 30
pensaments. I lloguer de 25
lailandys.

640,20.-€

Atès que els únics lavabos públics del municipi es troben a la plaça de l’Ajuntament i
que aquests queden massa allunyats del punt on es concentren més visitants de la
fira, l’àrea de tast; és necessari habilitar un mòdul amb vàters i lavabos. Atès que
l’Ajuntament no disposa d’uns lavabos portàtils i adaptats per a persones amb
problemes de mobilitat, l’Ajuntament ha demanat pressupost a diverses empreses per
tal de que prestin aquest servei.
I fins a dia d’avui, s’han rebut els següents pressupostos:
Data i núm. de R.E.
18/01/2019 – E2019000325
31/01/2019 – E2019000633

Empresa
Jordi Batlle Collet
Toi Toi Sanitarios
Móviles, S.A.

Import (I.V.A. inclòs)
1.152,53.-€
5.769,28.-€

Vist que es fa necessari disposar d’estovalles de paper per a fomentar el reciclatge
entre els visitants de la fira.
Vist que s’ha demanat a diverses empreses pressupost per a la impressió de 10.000
unitats, amb una mida de 40,8x25,8 cm en paper reciclat de 80g, impreses en
quadricromia per a una cara, i que s’han rebut els següents pressupostos:
Data i núm.
R.E.
09/01/2019 –
E2019000115
18/01/2019 –
E2019000324
18/01/2019 E2019000330

Empresa
Ducform, S.A.
Impremta Pagès,
S.L.
Arts Gràfiques
Cassà, S.L.

Import (I.V.A. no
inclòs)
483,04.-€

Import (I.V.A.
inclòs)
584,48.-€

373,00.-€

451,33.-€

477,00.-€

577,17.-€

Atès que durant la fira Fiporc l’Ajuntament de Riudellots necessita disposar de més
taules i cadires de les que te en propietat, s’ha sol·licitat pressupost pel lloguer de 200
taules de 2x0,8m i 200 cadires, juntament amb el transport d’aquestes:
Data i núm.
R.E.
31/01/2019 –
E2019000641

Empresa
Lloguers i
Muntatges Pous,
S.L.

Import (I.V.A. no
inclòs)
1.233,00.-€

Import (I.V.A.
inclòs)
1.491,93.-€

Vist també que per a l’organització de la fira Fiporc és necessari disposar del suport
d’una empresa que coordini l’organització de la fira, ja que l’Ajuntament no disposa de
personal propi que pugui assumir totes les tasques que es deriven de l’organització
d’una fira. Vist que s’ha sol·licitat pressupost a diverses empreses i que fins al
moment s’han rebut els següents pressupostos:

Data i núm.
R.E.
31/01/2019 –
E2019000644
31/01/2019 –
E201900645

Empresa
Twisters Tourisme
& Creativity, S.L.
Iniciatives
Catalanes i
Serveis, S.L.

Import (I.V.A. no
inclòs)
9.500,00.-€

Import (I.V.A.
inclòs)
11.495,00.-€

8.000,00.-€

9.680,00.-€

Vist que ambdues empreses inclouen en el seu pressupost la clàusula que, a més, es
quedaran amb un 10% de l’import total dels tiquets de tast venuts.

Vist que s’han de fer diverses obres per a deixar a punt les parcel·les de Camp Quart i
les que estan a tocar del Riudevilla fins Acebsa, i també anivellar el pàrquing del
pavelló, el pàrquing de Can Abras i el pàrquing de l’ajuntament per la fira. S’ha
demanat pressupost a una empresa especialitzada perque realitzi les obres, amb el
següent resultat:
Empresa
ALBER TULSÀ, SL
ALBERT TULSÀ, SL

Subministrament
Obres parcel·les Camp Quart,
Riudevilla tocar amb Acebsa i
pàrquing pavelló.
Obres pàrquing Can Abras, i
pàrquing ajuntament.

Import (I.V.A.
inclòs)
1.072,06.-€
1.202,16.-€

Vist que durant la fira hi haurà un taller de tast de pernil, on s’oferirà un tall de pernil
als visitants hi ha la necessitat de contractar un/a tallador/a de pernil. Per la qual cosa
s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el següent resultat:
Empresa
SONIA CASTILLO
MARTINEZ

Subministrament
Tallador/a de pernil

Import (I.V.A.
inclòs)
363.-€

Vist que s’ha vist necessari l’adequació de la parcel·la situada a la cantonada de la C25 i l’Av. Mas Vilà, davant la benzinera per permetre l’estacionament de cotxes durant
la fira; s’ha demanat pressupost a tres empreses especialitzades perquè realitzin les
obres, amb el següent resultat:
Empresa
ALBER TULSÀ, SL
XAVIER ALSINA,
SA
GERMANS CAÑET
XIRGU, SL

Subministrament
Adequació parcel·la cantonada C25 i Av. Mas Vilà.
Adequació parcel·la cantonada C25 i Av. Mas Vilà.
Adequació parcel·la cantonada C25 i Av. Mas Vilà.

Import (I.V.A.
inclòs)
7.986,00.-€
8.122,48.-€
8.411,92.-€

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, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per JUPER ARTS GRÀFIQUES amb
CIF E55258263 i domiciliada al carrer Sèquia, 22 de Girona (17001), per un import de
847.-€ (I.V.A. inclòs), per el subministrament de 280 bolígrafs amb el logotip de
Fiporc 2019.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per CATALUNYA RADIO amb CIF
A08846974 i domiciliada a l’avinguda Diagonal, 614-616 de Barcelona (08021), per un
import de 797,02.-€ (I.V.A. inclòs), per l’emissió de 27 falques de 20”.
TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per NEW TOT OCI WORLD, SL amb
CIF B66291311 i domiciliada al carrer Mossen Serapi Ferrer 25-27, de Manresa
(08242), per un import de 290,40.-€ (I.V.A. inclòs), per la impressió d’un anunci
d’una pàgina més una pàgina gratuïta de contingut.
QUART.- Aprovar el pressupost presentat per RADIO ESPAÑA DE BARCELONA,
SA amb CIF A08001620 i domiciliada a la plaça Josep Pla, 2 de Girona
(17001), per un import de 418,66.-€ (I.V.A. inclòs), per la emissió de 20 falques a
Los40 de Girona, i 20 falques a Los40 de la Selva.
CINQUÈ.- Aprovar el pressupost presentat per DIARI DE GIRONA amb CIF
A61135521 i domiciliada al Passeig General Mendoza, 2 de Girona (17001), per un
import de 847,00-€ (I.V.A. inclòs), per l’encartament el divendres dia 15 de febrer al
Diari de Girona.
SISÈ.- Aprovar el pressupost presentat per DIARI DE GIRONA amb CIF
A61135521 i domiciliada al Passeig General Mendoza, 2 de Girona (17001), per un
import de 786,50-€ (I.V.A. inclòs), per la publicació d’un anunci de Fiporc dissabte
16/02 i diumenge 17/02 al Diari de Girona.
SETÈ.- Aprovar el pressupost presentat per EDICIONS LOCALS DEL BAIX
EMPORDÀ, SL amb CIF B17931452 i domiciliada al carrer Salt, 25 Oficina A, del
Polígon industrial Mas Xirgu de Girona (17005), per un import de 363,00-€ (I.V.A.
inclòs), per la publicació d’un anunci de Fiporc a la plana general a “TOT GIRONA” el
dia 31/01.
VUITÈ.- Aprovar el pressupost presentat per GODO STRATEGIES,SL (RAC1)
amb CIF B08936643 i domiciliada a l’Avinguda Diagonal, 477 de Barcelona (08036),
per un import de 968,00-€ (I.V.A. inclòs), per la emissió de 40 falques de 20” a Rac1.
NOVÈ.- Aprovar el pressupost presentat per ERAMMEDILAB, SL amb CIF
B55105969 i domiciliada al carrer Sant Antoni, 1 de Salt (17190), per un import de
569,42-€ (I.V.A. inclòs), per la realització i edició d’un vídeo promocional de FIPORC.

DESÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Cruz Roja Española, amb CIF
Q2866001G i domiciliada a l’avinguda Reina Victoria, 26-28 de Madrid (28003), per un
import de 713,35.-€ (I.V.A. inclòs), per a la prestació del servei preventiu d’una
ambulància SVB, amb 2 tècnics en emergències sanitàries.
ONZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Anna Laguarda Magrià, amb NIF
77894600V, i amb domicili al carrer Josep Grabulosa, 2 de Santa Coloma de Farners
(17430), per un import de 640,20.-€ (I.V.A. inclòs), per al subministrament de 6
alzines, 30 pensaments i pel lloguer de 25 lailandys.
DOTZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Jordi Batlle Collet, amb NIF
38782397G, i amb domicili a Can Margot, bústia 27 de Campllong (17459), per un
import de 1.152,53.-€, pel lloguer de 9 lavabos amb quartet, d’un lavabo adaptat,
d’un dipòsit amb bomba per a les aigües brutes, i pel transport d’un contenidor a la
zona de la fira.
TRETZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Impremta Pagès, S.L., amb CIF
B17207945 i domiciliada al carrer Can Planes, s/n d’Anglès (17160), per un import de
451,33.-€ (I.V.A. inclòs), per la impressió i entrega de 10.000 tovalles, amb una mida
de 40,8x25,8 cm en paper reciclat de 80g, impreses en quadricromia per a una cara.
CATORZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Lloguers i Muntatges Pous,
S.L., amb CIF B17322371 i amb domicili al carrer Indústria, 11-13 de Fornells de la
Selva (17458), per un import de 1.491,93.-€ (I.V.A. inclòs), per al lloguer de 200
taules i 200 cadires i el seu transport.
QUINZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Iniciatives Catalanes i Serveis,
S.L., amb CIF B17456690 i amb domicili al carrer General Mendoza, 1 Planta 2 de
Girona (17002), per un import de 9.680,00.-€ (I.V.A. inclòs), per a l’organització de la
fira Fiporc.
SETZÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Ara, S.L. amb CIF B65258261, i
amb domicili al carrer Diputació 119 de Barcelona (08015), per un import de 423,50.€ (I.V.A. inclòs), per a la publicació d’un anunci de Fiporc a ½ pàgina al diari ARA
Comarques Gironines.
DISSETÈ.- Aprovar el pressupost presentat per ALBERT TULSÀ, S.L. amb CIF
B17402249, i amb domicili a l’Av. Mas pins, 49-51 de Riudellots de la Selva (17457),
per un import de 1.072,06.-€ (I.V.A. inclòs), per el desbrossament de les parcel·les de
Camp Quart, la que està a tocar de Riudevilla fins Acebsa i anivellar el pàrquing del
pavelló.
DIVUITÈ.- Aprovar el pressupost presentat per ALBERT TULSÀ, S.L. amb CIF
B17402249, i amb domicili a l’Av. Mas pins, 49-51 de Riudellots de la Selva (17457),
per un import de 1.202,16.-€ (I.V.A. inclòs), per anivellar el pàrquing de Can Abras i
pàrquing Ajuntament.
DINOVÈ.- Aprovar el pressupost presentat per Televisió de Girona, S.L. amb
CIF B17503038, i amb domicili a l’Av. Sant Francesc, 6 de Girona (17002), per un
import de 471,19.-€ (I.V.A. inclòs), per els Spots de Fiporc que seran 2 passes diaris
durant 7 dies.

VINTÈ.- Aprovar el pressupost presentat per SONIA CASTILLO MARTÍNEZ. amb
NIF 45484244L, i amb domicili al Carrer Santa Barbara, 29 de Blanes (17300), per un
import de 363.-€ (I.V.A. inclòs), per contractar un tallador/a de pernil per a la fira.
VINT-I-UNÈ.- Aprovar el pressupost presentat per ALBERT TULSÀ, S.L. amb CIF
B17402249, i amb domicili a l’Av. Mas pins, 49-51 de Riudellots de la Selva (17457),
per un import de 7.986,00.-€ (I.V.A. inclòs), per l’adequació de la parcel·la situada a
la cantonada de la C-25 i l’Av. Mas Vilà.
VINT-I-DOSÈ.- Aprovar el pressupost presentat per RADIO CASSÀ amb NIF
P6704901E, i amb domicili a la plaça de la Coma, 0 de Cassà de la Selva (17244), per
un import de 177,80.-€ (I.V.A. inclòs), per l’emissió de 10 falques diàries de 20”
durant 7 dies.
VINT-I-TRESÈ.- Les despeses derivades de les presents contractacions seran a
càrrec de la partida 2019.338.22610 del pressupost de despeses.
VINT-I-QUATRÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats.

7.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’adquirir material d’oficina per manca
d’estoc, es fa precís contractar una empresa per al seu subministrament.
Vist que s’han presentat les següents ofertes econòmiques:
Empresa

Data i Núm. Registre

Import (IVA inclòs)

Comercial Paperera i
Materials d’Oficina SL

30/01/2019
E2019000581

266,05 €

Office Mataro SL

30/01/2019
E2019000436

258,42 €

Vista la proposa de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy amb data 30 de gener de 2019.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació
Local mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per OFFICE MATARO SL amb NIF
B63596100 i domicili a Mataró, al carrer Batista i Roca 50, per import de 258,42 €
(IVA inclòs), segons pressupost presentat.

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 2019.920.22000 del pressupost de despeses.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

8.0.- SERVEIS DIVERSOS PER A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANNA NADAL.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
És voluntat d’aquest Consistori fomentar i dinamitzar la lectura en general, i
especialment la dels infants i joves del municipi. Per aquest motiu, des de l’àrea de
cultura de l’Ajuntament s’han programat diverses activitats a realitzar a la biblioteca
municipal, durant el primer semestre del 2019, per a fomentar la lectura i la cultura
en general d’infants i joves.
Vistos els diferents pressupostos presentats per a diferents professionals, altament
especialitzats i amb experiència contrastada, per a la realització d’activitats diverses
dirigides a beneficiar i millorar l’interés i promoció de la lectura i la cultura en general,
dels nostres infants i joves:
ESPECTACLE
Hora del conte: "Gina

PROFESSIONAL
ÀNIMA 2014 SL
B55188593

DATA
ACTIVITAT
08/02/19

IMPORT
(IVA exclòs)
181,50.-€

22/02/19
(dues
sessions)
28/02/19

260,00.-€

08/03/19

200,00.-€

15/03/19

180,00.-€

21/03/19

150,00.-€

29/03/19

400,00.-€

26/04/19

200,00.-€

09/05/19

252,00.-€

ginger's birthday party"
Taller de plàstica: "Bestiari
fantàstic"

ANNA RIBOT URBITA
36971882A

Ombres xineses: "La rateta
que escombrava l'escaleta"
Hora del conte: "Granotes,
gripaus i altres trifulgues"
Taller: "Lectura i realitat
augmentada"

GEMMA GÓMEZ BOIX
77913512T
FRANCESC SERRAT
COMERMA 39117002M
INNOVA'T SERVEIS
EDUCATIUS SLL
B-55150171
ASSOCIACIÓ
COMIKAZES TEATRE
G55026843
JOSEP M. SERRAT
COMERMA
39142640K
OLGA CERCÓS BERNAL
40531478G
HELENA ESCOBAR
AUNÓS

Recital poesia: "Bautista's
poesía"
Titelles: "El gall Frederic i la
gallina Caterina"
Hora del conte: "Narval"
Hora del conte: "Minibleda"

75,00.-€

Taller: "Programació de
videojocs"
Taller: "El monstre dels
petons"
Taller: "Lectura Educativa
amb gossos"
Hora del conte: "Un taller
de monstres. Contes i
taller"
Hora del conte: "Mangooo"

45461868E
INNOVA'T SERVEIS
EDUCATIUS SLL
B-55150171
LAIA BEDÓS
BONATERRA
45538863J
JOHNNY DELGADO
NAJERA
40332966M
GRA DE SORRA,
CONTES I TEATRE, SCP
J55306658
LOLA ARQUÉ
RABIONET
77899866Q

10/05/19

220,00.-€

17/05/19

350,00.-€

24/05/19

60,00.-€

31/05/19

150,00.-€

07/06/19

190,00.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Cristina Pineda i Espinosa, regidora responsable de l’àrea de cultura d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ÀNIMA 2014 SL, amb domicili a
Girona-17004, al carrer del Carme, 269, i amb NIF B-55.188.593, per a la realització
de l’hora del conte "Gina ginger's birthday party", el dia 8 de febrer de 2019; per
import de 181,50.-€ (exempt d’IVA).
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per ANNA RIBOT URBITA, amb
domicili a Tordera-08490, al Passeig Gran circumval·lació, 12, i amb DNI 36.971.882A, per a la realització de dos tallers de plàstica “Bestiari fantàstic”, el dia 22 de febrer
de 2019; per import de 314,60.-€ (IVA inclòs).
TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per GEMMA GÓMEZ BOIX, amb
domicili a Argelaguer-17853, a la Ctra. d’Olot, número 55, i amb DNI 77.913.512-T,
per la sessió del conte de “La rateta que escombrava l’escaleta”, el dia 28 de febrer de
2019; per import de 90,75.-€ (IVA inclòs).
QUART.- Acceptar el pressupost presentat per FRANCESC SERRAT COMERMA,
amb domicili a Matadapera-08230, al camí de Can Duran, 24, i amb DNI 39.117.002M, per la realització de l’hora del conte "Granotes, gripaus i altres trifulgues", el dia 8
de març de 2019, per import de 242,00.-€ (IVA inclòs).
CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat per INNOVA'T SERVEIS EDUCATIUS
S.L.L., amb domicili a Salt-17190, al carrer Miquel de Palol, número 5-7, 3er 3ª, i amb
NIF B-55.150.171; per a la realització d’una sessió de lectura i realitat augmentada el

dia 15 de març de 2019, i una sessió de programació de videojocs el dia 10 de maig
de 2019, per import de 180,00.-€ i 220,00.-€, respectivament (exempts d’IVA).
SISÈ.- Acceptar el pressupost presentat per ASSOCIACIÓ COMIKAZES TEATRE,
amb domicili a Figueres-17600, al carrer Alberes, número 31, B1, i amb NIF G55.026.843, per la realització del recital de poesia “Bautista’s poesia”, el dia 21 de
març de 2019, per import de 181,50.-€ (IVA inclòs).
SETÈ.- Acceptar el pressupost presentat per JOSEP M. SERRAT COMERMA, amb
domicili a Vacarisses-08233, al carrer de La Pineda, 39 – Torreblanca II, i amb DNI
39.142.640-K, per la realització d’una sessió de titelles “El gall Frederic i la gallina
Caterina”, el dia 29 de març de 2019, per import de 484,00.-€ (IVA inclòs).
VUITÈ.- Acceptar el pressupost presentat per OLGA CERCÓS BERNAL, amb
domicili a Begur-17255, al carrer Carles Riba, 11, i amb DNI 40.531.478-G, per la
realització de l’hora del conte "Narval", el dia 26 d’abril de 2019, per import de
200,00.-€ (exempt d’IVA).
NOVÈ.- Acceptar el pressupost presentat per HELENA ESCOBAR AUNÓS, amb
domicili a Girona-17001, al carrer Hortes, número 10, 1B, i amb DNI 45.461.868-E,
per la realització d’una sessió de contes pels més menuts MINIBLEDA, el dia 9 de maig
de 2019, per import de 277,20.-€ (IVA inclòs).
DESÈ.- Acceptar el pressupost presentat per LAIA BEDÓS BONATERRA, amb
domicili a Blanes-17300, al carrer Josep Mauri Serra, número 5, i amb DNI
45.538.863-J, per la realització del taller “El monstre dels petons”, el dia 17 de maig
de 2019, per import de 430,00.-€ (exempt d’IVA).
ONZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per JOHNNY DELGADO NAJERA, amb
domicili a Sant Martí de Llémena-17153, a Les Serres – Cal Casic, s/n, i amb DNI
40.332.966-M, per la realització d’un taller de lectura educatiu amb gossos, el dia 24
de maig de 2019, per import de 72,60.-€ (IVA inclòs).
DOTZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per GRA DE SORRA, CONTES I
TERATRE, S.C.P., amb domicili a Bordils-17462, al carrer Hortes, número 7, i amb NIF
J-55.306.658, per la realització d’una sessió de contes “Un taller de monstres. Contes i
taller”, el dia 31 de maig de 2019, per import de 165,00.-€ (IVA inclòs).
TRETZÈ.- Acceptar el pressupost presentat per LOLA ARQUÉ RABIONTE, amb
domicili a Olot-17800, al carrer Sant Ferriol, 33, i amb DNI 77.899.866-Q, per la
realització de l’hora del conte "Mangooo!", el dia 7 de juny de 2019, per import de
214,71.-€ (exempt d’IVA).
CATORZÈ.- La despesa derivada de les presents contractacions anirà a càrrec
de la partida pressupostària 2019.338.22609.
QUINZÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats/ades.

9.0.- SUBMINISTRAMENT
RUN4CANCER 2019

BOTIFARRES

I

BARRETES

DE

PA

PER

LA

Atès que el dia 10 de febrer de 2019 es celebrarà a Riudellots una cursa/marxa
solidària per ajudar els malalts de càncer i a les seves famílies, l’Oncolliga Girona
demana a l’ajuntament col·laboració. En aquest cas sol·licita que l’ajuntament els
proporcioni 350 botifarres i 350 barretes de pa per tal de poder preparar els
esmorzars de la caminada que s’organitza per recollir fons per l’entitat. Per aquest
motiu s’ha demanat pressupost a dues empresa especialitzades, amb el següent
resultat:
Empresa
JAUME ABRAS, SA
SANT CRISTOFOL ARTESANS,
SLU

Objecte
Subministrament de
Botifarres
Subministrament de
barretes de pa

Import (IVA exclòs)
220,68.-€
141,35.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la
necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per JAUME ABRAS, SA , amb NIF
A17093170 i domicili a C/ Major, 57 de Riudellots de la Selva-17457, per import de
242,75-€ (IVA inclòs) per el subministrament de 350 botifarres.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per SANT CRISTOFOL ARTESANS,
SLU, amb NIF B17653882 i domicili a l’Av. Països Catalans,46 de Riudellots de la
Selva-17457, per import de 147,00-€ (IVA inclòs) per el subministrament de 350
barretes de pa.
TERCER.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.338.22609
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

10.0.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS
Vist la petició dels veïns de la urbanització del sector ponent, degut a que no hi ha
zones de descans a la part de dalt, es fa necessària la compra de dos bancs que se
situaran al lloc on hi havia hagut la zona dels contenidors (Costat de Mifas).

Per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el
següent resultat:
Empresa

Objecte

NOVATILU

2 bancs per el sector
ponent

Import (IVA
exclòs)
545,20.-€

Vist que a la cuina del centre de Serveis El Lliri Blau hi ha un forn que s’ha espatllat i
el lampista considera que no és viable fer-lo arreglar degut als anys que té, es
proposa la compra d’un de nou amb característiques similars.
Per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el
següent resultat:
Empresa
Objecte
Import (IVA
exclòs)
INSTAL·LACIONS MARTÍ I
Forn per el Lliri Blau
247,11.-€
DURAN, SL
Vist que cada any l’ajuntament subministra roba de treball al personal de la brigada,
la qual consisteix en roba d’estiu i roba d’hivern.
Per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el
següent resultat:
Empresa

Objecte

VESTUARI I PROT IND
ARNAL,SLU

Roba de treball per la
brigada

Import (IVA
exclòs)
933,18.-€

Vist que al llarg de l’any l’ajuntament organitza activitats, com ara la fira FIPORC,
caminada i bicicletada de festa major, activitats nadalenques i altres que requereixen
aigües per repartir entre els assistents, s’ha demanat pressupost a una empresa
especialitzada amb el següent resultat:
Empresa
EUROESTRELLAS TER

Objecte
Aigua mineral per les
diferents activitats que es
fan al llarg de l’any.

Import (IVA exclòs)
411,76.-€

Vist que al dispensari hi ha dos màquines d’aire condicionat, la més vella ha deixat de
funcionar degut a l’antiguitat de l’aparell. Per això es necessari reposar aquesta
màquina per una de nova amb característiques similars; s’ha demanat pressupost a
tres empreses especialitzades amb el següent resultat:
Empresa

Objecte

DAVID JUANALS MAS

Màquina d’aire
condicionat
Màquina d’aire
condicionat

NOUAIRE INSTAL·LACIONS I
SERVEIS, SL

Import (IVA
exclòs)
3.467.-€
4.442,25.-€

BAGUÉ-PÈLACH, SL

Màquina d’aire
condicionat

4.900.-€

Vist que s’han esgotat les bateries i les piles del segon joc de Walkie-Talkie i telèfon
de la llar d’infants s’han de reposar.
Per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el
següent resultat:
Empresa

Objecte

INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL

Import (IVA
exclòs)
59,50.-€

2 piles i 2 bateries per
un telèfon i un joc de
walkie-talkie
Vist que per tal de fer les gàbies pels regals de reis es necessiten 4 angles de ferro
que no tenien en estoc quan es va fer la comanda anterior de Metalco, per la qual
cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el següent resultat:
Empresa

Objecte

METALCO, SA

4 angles de ferro per fer
les gàbies dels regals de
reis.

Import (IVA
exclòs)
94,88.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la
necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per NOVATILU, amb NIF B98197916
i domicili a Via Ausetània, 13,de Manelleu-08560, per import de 659,69.-€ per el
subministrament de 2 bancs per el Sector Ponent. La despesa resultant anirà a càrrec
de la partida 920 21500.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL , amb NIF B17246992 i domicili al carrer Estació, 23 ,de Riudellots de la
Selva-17457, per import de 299,00.-€ per el subministrament d’un forn per el Lliri
Blau. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 920 21500.
TERCER.- Acceptar el pressupost presentat per VESTUARI I PROTECCIÓ
INDUSTRIAL, SLU , amb NIF B17350356 i domicili al carrer Raset, 146 ,de Vilablareix17180, per import de 933,18.-€ per el subministrament de roba de treball per la
brigada. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 920 22104.

QUART.- Acceptar el pressupost presentat per EUROESTRELLAS TER , amb NIF
B17915380 i domicili al Carrer Tallers, 18 bis del Polígon industrial Can Cuca ,de Sils17410, per import de 411,76.-€ per el subministrament d’aigües per les diferents
activitats que es duran a terme el llarg de l’any. La despesa resultant anirà a càrrec de
la partida 338 22609.
CINQUÈ.- Acceptar el pressupost presentat per DAVID JUANALS MAS, amb NIF
40330579X i domicili al Camí de Ronda, 22 de Cassà de la Selva-17244, per import de
4.195,07.-€ per el subministrament d’una màquina d’aire condicionat per el
dispensari. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 920 63500.
SISÈ.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I DURAN,
SL , amb NIF B17246992 i domicili al carrer Estació, 23 ,de Riudellots de la Selva17457, per import de 59,90.-€ per el subministrament 2 piles i 2 bateries per un
telèfon i un joc de walkie-talkie. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 920
21500.
SETÈ.- Acceptar el pressupost presentat per METALCO,SA amb NIF A08066896
i domicili al carrer George Stephenson, 2(Pol. Industrial Mas Xirgu) de Girona-17005,
per import de 114,80.-€ per el subministrament de 4 angles de ferro per les gàbies
dels regals de reis. La despesa resultant anirà a càrrec de la partida 1522.21300
VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

11.0.- SERVEI DE CANVI DE LA ZONA DE CAPTURA DE COLOMS I SERVEI DE
REPARACIÓ AVARIA IL·LUMINACIÓ DE L'AUDITORI
Vist que degut a la poca activitat que hi ha a la zona on es va ubicar la gàbia per fer el
control de coloms, s’ha decidit posar-la a dalt del campanar per veure si així resulta
més efectiu.
Per aquest motiu, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada perquè
canvi de zona la gàbia de captura de coloms, amb el següent resultat:
Empresa

Servei

Import (I.V.A.
no inclòs)

CONTROL PLAGA
QUALITY SERVICES, SL

Canvi de zona la gàbia de
captura de coloms.

180.-€

Vist que degut a una averia en un focus i al teclat tàctil de l’encesa dels llums de la
sala d’actes s’ha hagut de canviar una peça del teclat i reactància del focus, per
aquest motiu, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada perquè canvi la
peça del teclat i faci la reactància del focus amb el següent resultat:
Empresa

Servei

Import (I.V.A.
no inclòs)

INSTAL·LACIONS MARTÍ
DURAN, SL

Canviar una peça del teclat i
reactància del focus

533,59.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la
necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per CONTROL PLAGA QUALITY
SERVICES, SL, , amb NIF B55284533 i domicili a Veïnat del Panades 69b, de
Llagostera, per import de 217,80-€ (IVA inclòs) per el servei de canvi de zona la gàbia
de captura de coloms.
SEGON.- .- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ I
DURAN, SL amb NIF B17246992 i domicili al Carrer Estació, 23 de Riudellots de la
Selva, per import de 645,64.-€ (IVA inclòs) per canviar una peça del teclat i reactància
del focus.
TERCER.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.1522.21200
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

12.0.- SUBMINISTRAMENT CARRETÓ ELEVADOR
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

PER

A

LA

BRIGADA

Atesa la necessitat de la brigada municipal de disposar d’un carretó elevador
matriculat que els hi permeti transportar de forma fàcil i ràpida objectes pesats, així
com aixecar-los a diferents alçades; es va demanar pressupost a diferents empreses
especialitzades per al subministrament d’aquest tipus de vehicle matriculat i amb una
capacitat de 2.500kg:
Empresa
Distribucions Boadella, SL
Comiro, SL
Comiro, SL

Data pressupost
31/08/2018
30/11/2018
30/11/2018

Import (IVA exclòs)
22.803,00.-€
25.763,00.-€
23.237,00.-€

Atès que el cost d’adquisició dels mateixos és molt elevat, darrerament s’ha estat
buscant la possibilitat d’adquirir-lo de segona mà.

Vist el pressupost presentat per Serveis Panella, S.L. pel subministrament d’un carretó
elevador matriculat de segona mà, de 2.500kg de capacitat i amb pala carregadora
incorporada:
Empresa
Serveis Panella, SL

Data pressupost
29/01/2019

Import (IVA exclòs)
15.000,00.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament emesa per
l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici
de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per SERVEIS PANELLA, S.L., amb
domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda Mas Pins, 81, i amb NIF B17.571.746, pel subministrament d’un carretó elevador amb pala carregadora
incorporada, marca AUSA, model CH 2500x4 de 2500kg de capacitat i matriculat; per
import de DIVUIT MIL CENT CINQUANTA EUROS (18.150,00.-€), IVA inclòs.
El citat import inclou el canvi de nom a la Prefectura de trànsit, i una garantia
de 6 mesos.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.62301.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
13.0.- HONORARIS TÈCNIS PER CANVIAR EL PARQUET DEL PAVELLÓ
Atès que es va aprovar per Junta Local la realització de les obres per canviar el
parquet del pavelló, s’ha vist necessari la contractació dels serveis d’un arquitecte
tècnic perquè redacti la memòria tècnica del projecte, estableixi la direcció, execució
del material d’obra i també la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució de
l’obra.
Per la qual cosa s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada, amb el
següent resultat:
EMPRESA

SERVEI

ROSER FREIXAS
PUIG,AT

Redacció memòria tècnica,
Direcció i execució material d’obra,
Coordinació seguretat i salut en fase
d’execució de l’obra

IMPORT (IVA
exclòs)
2.050.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Gerard Fabrellas
regidor responsable de l’àrea d’ esports d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i
finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la ROSER FREIXAS PUIG, AT
amb NIF B171464656 i domicili a C/ Sant Jordi,1 de Campllong-17459, per import de
2.480,50-€ (IVA inclòs) per els serveis d’arquitecte.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22706
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

14.0.- DIFUSIÓ I PUBLICITAT AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS

Atès que l’ajuntament ha aprovat un conveni amb Televisió de Girona i
Gironanoticies.com per fer difusió i publicitat de l’ajuntament; Aquest pack informatiu
en el cas de Televisió de Girona inclou un seguiment informatiu de l’actualitat ( 1
notícia entre setmana, mínim 4 noticies al mes), entrega de la notícia a la pàgina web
de l’ajuntament, i una entrevista amb qualsevol àrea de l’ajuntament un cop cada dos
mesos als serveis informatius o al magazine.
En el cas de Girona noticies inclou la publicació de totes les notes de premsa de
l’Ajuntament i publicitat de les campanyes mes destacades.
S’ha demanat pressupost a les 2 empreses amb el següent resultat:
Empresa
TELEVISIÓ DE GIRONA

Objecte
Pack informatiu

Import (IVA exclòs)
255,00.-€/mes

GIRONA NOTICIES

Campanya de publicitat

300,00.-€/any

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Lluís Barnés Tarrés
regidor responsable de l’àrea de Promoció econòmica d’aquest Ajuntament, sobre la
necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,

mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil
TELEVISIÓ DE GIRONA , amb NIF B17503038 i domicili a l’Av. Sant Francesc, 8 de
Girona-17001, per import de 305,55-€ (IVA inclòs).
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil GIRONA
NOTICIES , per import de 363,00-€ (IVA inclòs).
TERCER.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2019.920.22602
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

15.0.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT PELS
CURSOS ESCOLARS 2019-2020 I 2020-2011. APROVACIÓ
Atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de juny de 2012, va
aprovar el conveni de col·laboració del projecte Reciclatext amb l’AMPA de l’Escola de
Riudellots de la Selva, pels cursos del 2012-2013 al 2015-2016. Posteriorment, en
data 5 d’abril de 2017, l’Escola Pública, l’Ampa de l’escola i l’Ajuntament de Riudellots
es van comprometre a vetllar per la continuïtat del projecte fins el curs 2018-2019.
Atès que l’objectiu del projecte reciclatext és garantir la continuïtat del programa de
reutilització dels llibres de text que l’escola de Riudellots té en funcionament des de
l’any 2003, aconseguit d’aquesta manera un estalvi econòmic, estalvi de paper i
conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest material.
Atès que l’esmentat conveni finalitzarà el curs 2018-2019.
Vista la sol·licitud de l’AMPA de l’Escola de Riudellots en data 16 de gener de 2019,
amb registre d’entrada E2019000279, al qual sol·liciten formalitzar un nou conveni pel
projecte reciclatext.
Atès que és voluntat del consistori continuar col·laborant amb aquest projecte.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració del projecte Reciclatext pels
cursos 2019-2020 i 2020-2021, que s’adjunta com a annex a la present proposta.
SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per a la signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit
que sigui precís per a la seva formalització i entrada en vigor, si s’escau.

TERCER.- Les despeses derivades de l’aprovació d’aquest conveni, restaran
condicionades a l’existència de crèdit adequat i suficient en cada exercici pressupostari
que faci referència.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA de l’Escola de Riudellots de
la Selva.
ANNEX I
CONVENI DE COL.LABORACIÓ DEL PROJECTE RECICLATEXT

OBJECTIU
L’objectiu d’aquest PROJECTE RECICLATEXT és garantir la continuïtat del
programa de reutilització de llibres de text que l’escola de Riudellots té en
funcionament des de l’any 2003 aconseguint d’aquesta manera un estalvi econòmic,
estalvi de paper i conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest
material.
DURADA DEL PROJECTE
L’Escola, l’AMPA i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva es comprometen a vetllar
per aquesta continuïtat del projecte pel curs escolar 2019-2020 i 2020-2021.
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT
Primer
S’entén per llibre de text el llibre que conté les explicacions d’una matèria o
assignatura i que és utilitzat pels escolars per estudiar-la.
En aquests llibres no es podrà escriure encara que en ell apareguin exercicis o
qüestionaris per respondre.
El quaderns de treball, fitxes, diccionaris, agendes i material escolar aniran a
càrrec dels alumnes.
Segon
El claustre de professors i l’AMPA es comprometen a mantenir en el sistema
Reciclatext els llibres de text durant tot el temps que la normativa vigent permeti.
Si en qualsevol moment una altra administració destinés una aportació
econòmica als llibres de text, l’Ajuntament revisaria el seu ajut al projecte
Reciclatext.
Tercer
Cada alumne disposarà dels llibres durant tot el curs escolar, els utilitzarà a la
classe i se’ls endurà per fer els deures.

Els professors i els pares vetllaran per tal que els alumnes no facin els exercicis en
els llibres i tinguin cura d’ells garantint així la seva reutilització.
Quart
En la data fixada per l’escola i l’AMPA els alumnes estaran obligats a tornar a final
de curs tots els llibres que han utilitzat en préstec durant el curs escolar.
En cas d’incompliment d’aquesta obligació els pares hauran de pagar l’import
íntegre del llibre o llibres retornats. Aquest import serà el fixat per la
distribuïdora de llibres en el moment de la seva adquisició.
En cas de no pagament en el termini fixat per l’AMPA l’alumne no podrà
participar en el programa Reciclatext fins a la satisfacció total del deute.
Els alumnes participants en el projecte que deixin l’escola abans de finalitzar el curs
escolar, hauran de lliurar els llibres de text a l’AMPA abans de marxar de l’escola.
Al final de curs l’AMPA comunicarà la data en la que hauran de ser retornats els
llibres.
Aquests llibres seran revisats per una Comissió de Llibres durant l’última setmana
del curs. Hi haurà una Comissió de Llibres per classe formada c o m a mínim pel
tutor del curs, addicionalment també per un pare/mare de cada curs i/o un membre
de l’AMPA.
Aquesta comissió informarà a l’equip directiu del centre i a la Junta d’AMPA de
l’estat dels llibres.
Cinquè
La Comissió de Llibres revisarà tots els llibres retornats.
En cas que els llibres no puguin ser reutilitzats:
1.- Per causes imputades a l’alumne.
L’alumne haurà de pagar l’import íntegre del llibre, ingressant aquest en el
compte bancari de l’AMPA destinat al Projecte Reciclatext durant el mes de juny
del curs escolar vigent.
Si aquest pagament no es produís, l’alumne quedaria exclòs del programa.
2.- Per causes no imputables a l’alumne.
En aquest cas la Comissió de Llibres proposarà la substitució d’aquests llibres amb
càrrec al fons constituït amb la quota de manteniment.
La quota de manteniment s’haurà d’abonar en el compte bancari específic que
indicarà l’AMPA durant el segon trimestre de l’any en curs.
En el cas de nous alumnes, aquests hauran d’abonar la quota de manteniment tant
bon punt s’incorporin a l’escola.
La quota de manteniment servirà per adquirir llibres de text cada curs. L’objectiu
d’aquesta quota és:
1.- Conscienciar als pares i als alumnes de la necessitat de tenir cura dels
llibres.

2.- Dotar de recursos al sistema per tal de garantir la reposició, adquisició i
conservació dels llibres de text.

Sisè
La Comissió de Llibres assignarà abans de l’inici del curs escolar els llibres
corresponents a cada alumne d’acord amb criteris d’equilibri dels paquets
assignats.
Setè
La quota de manteniment satisfeta pels pares es destinarà cada any a substituir els
llibres que resultin inservibles per causes alienes als alumnes o per adquirir nous
llibres en el cas de canvi de llibres en un cicle concret.
Vuitè
L’AMPA aportarà 2.000€ anuals al projecte que recollirà de les quotes Reciclatext
que pagarà cada alumne,
L’Ajuntament per la seva part subvencionarà aquest projecte amb una aportació
econòmica de 1500€ anuals a ingressar al compte de l’AMPA destinat única i
exclusivament al Projecte Reciclatext.
L’AMPA presentarà anualment sol·licitud de subvenció de 1.500€.
L’escola es compromet a fer una selecció acurada dels llibres adquirits per aquest
projecte intentant minimitzar la despesa econòmica.
Anualment l’AMPA presentarà a l’Ajuntament la factura dels llibres del projecte
Reciclatext una vegada adquirits.
Novè
L’AMPA disposarà d’un compte bancari específic per el Projecte Reciclatext.
El fons d’aquest compte s’utilitzarà única i exclusivament per a la reposició de
llibres de text.

Olga Amiel
Sílvia Tarres
Directora Escola de Riudellots Presidenta AMPA

16.0.- URGENTS:

Montserrat Roura
Alcaldessa

16.1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A IMPARTIR UNA FORMACIÓ EN
CONDUCCIÓ DE CARRETONS ELEVADORS AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL.
Vist que el personal de la brigada municipal properament disposarà d’un carretó
elevador i que l’actual normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i sobre
l’ús d’equips de treball estableix que les persones que conduiran aquest tipus de
maquinària han de rebre prèviament formació per a la seva conducció.
Vist que la plantilla de la brigada municipal es compon de tres persones i que cal
formar-les a totes tres, per tal de que puguin fer ús del carretó elevador, ja sigui per a
desenvolupar les seves tasques habituals o bé realitzant les tasques dels companys
quan aquests facin vacances.
Vist que s’ha demanat pressupost a diverses empreses per tal de que ofereixin la
formació al personal de la brigada i que s’han registrat fins a dia d’avui els següents
pressupostos:

Data i núm. R.E.

Empresa

Hores

04/02/2019 –
E2019000764
04/02/2019 –
E2019000763

Joan Carles Lopez Arce
(Autoescola Lia)
Hune Rental, S.L.U.

8 hores
5 hores

Import (I.V.A.
inclòs)
375.-€ (I.V.A.
exempt)
707,85.-€

Vist que la fira Fiporc es tindrà lloc durant els dies 16 i 17 de febrer, i que si el
personal de la brigada municipal disposés de la formació en conducció de carretons
elevadors, podria utilitzar aquesta màquina per a preparar el muntatge de la fira.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per Joan Carles Lopez Arce
(Autoescola Lia), amb NIF 79303200M, per import de 375.-€ (I.V.A. exempt) per a
impartir una formació de conducció de carretons elevadors al personal de la brigada
municipal. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida 920.16200 del pressupost
vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Signat electrònicament,

