ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:00, del dia 6 de març de 2018, 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. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy

08/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Han excusat la seva absència:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 20 DE FEBRER DE 2018

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL PACK INFORMATIU DE TV GIRONA
6. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: DONATIU A LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA
GIRONA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA 3A EDICIÓ DE LA RUN4CÀNCER A
RIUDELLOTS DE LA SELVA

Montserrat Roura i Massaneda 09/03/2018 Alcaldessa
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7. URGENTS
8. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 20 DE FEBRER DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/253 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 20 de febrer de 2018 (RESJGL2018/4).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment 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 febrer de 2018 (RESJGL2018/4).

Debat:

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2018/238 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vistes les relacions de factures que s'indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/4 que s'adjunta al present
com annex, d'import SETZE MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS I SETANTA CÈNTIMS
(16.182,70€).

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

2

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

8f85909acc6b490ba4d6d0250edeb405001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 1/2018 per import de NORANTA-NOU MIL SET-CENTS
VINT-I-VUIT EUROS I QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (99.728,44€), corresponent al
període comprès entre el dia 1 i 31 de gener de 2018, aprovada mitjançant
resolució de l'Alcaldia número 2018/134 de data 15 de febrer de 2018, la qual
s'annexa.
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/205 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s'escau.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, 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
GENER, en període voluntari i executiu, per un import total de 60.357,72€, pels
conceptes tributaris que s'hi detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d'ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 2.509,80€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponent el mes de GENER tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als
conceptes tributaris i imports que seguidament s'indiquen.
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EXERCICI
2018
2018
2018
2018
2018
2017

CONCEPTE
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
FRACCIONAMENT
GRATUÏT
UNIFICAT
IIVTNU
IIVTNU
IVTM
REDUCCIÓ 25% (RECÀRREC
EXTEMPORANEÏTAT

IMPORT
739,34
164,13
8.940,09
5.334,58
313,23
-8,82

08/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

TOTAL CÀRRECS

15.482,55€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes de GENER tramès pel
mateix Servei 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
2017

CONCEPTE
APROFITAMENT
DOMINI PÚBLIC

IMPORT
ESPAIS

TOTAL BAIXES

37.175,60
37.175,60€

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 09/03/2018 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

08/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/231 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
L’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a
les actuacions inspectores dutes a terme i informa de les liquidacions realitzades en
el marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes de gener, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 6.827,42€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels
quals 1.746,05€ corresponen a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions
d’inspecció. Segons l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de
gestió de recaptació de les sancions que es puguin derivar de procediments
d’inspecció i comprovació limitada serà l’import equivalent el 100% del recaptat.
Per la qual cosa, la liquidació definitiva del mes de gener serà 5.081,37€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l'Àrea d'Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de gener, en
període voluntari i executiu, per un import total de 5.081,37€, en concepte
d’inspecció IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 09/03/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DEL PACK INFORMATIU DE TV GIRONA

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

08/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/249 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el pressupost presentat per Televisió de Girona, S.L. (a partir d’ara TV Girona)
en data de 24/01/2018 (R.E. núm. 566), per import mensual de 255.-€ (I.V.A. no
inclòs), i que inclou les següents prestacions:
- Seguiment informatiu de l’actualitat (1 notícia entre setmana), amb un
mínim total de 4 notícies al mes.
- Entrega d’aquesta notícia en format web (amb els drets de la notícia per
penjar-la a la pàgina web de l’Ajuntament).
- Entrevista un cop cada 2 mesos als serveis informatius o al magazine. En
aquesta entrevista pot acudir-hi qualsevol àrea de l’Ajuntament o alguna
persona que li interessi a la cadena, sempre d’acord amb l’Ajuntament.
Vist que TV Girona és un dels mitjans amb més difusió a les comarques gironines,
que compte amb una audiència diària mitjana de 32.000 espectadors i que el seu
canal a internet obté entre 1.800-2.000 connexions diàries.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la proposta de serveis presentada per Televisió de Girona,
S.L., amb domicili a l’Avinguda Sant Francesc núm. 8 de Girona (17001), i amb CIF
B-17503038, per import màxim anual de 3.702,60.-€, I.V.A. inclòs (a raó de
308,55.-€/mes, I.V.A. inclòs), la qual comprèn els serveis del pack informatiu
descrits en la part expositiva.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920/22602 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:
Montserrat Roura i Massaneda 09/03/2018 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. ATORGAMENT
D'AJUTS
ECONÒMICS:
DONATIU
A
L'ASSOCIACIÓ
ONCOLLIGA GIRONA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA 3A EDICIÓ DE LA
RUN4CÀNCER A RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2018/252 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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08/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentat pel Sr. Joaquim Roqueta Masferrer
amb registre d’entrada número 887 de data 7 de febrer de 2018, en representació
de la Fundació Oncolliga Girona, el qual sol·licita ajut econòmic per l’organització de
la 3a edició de la Run4càncer a Riudellots de la Selva.
Vist que la Run4Cancer és una cursa/marxa solidària organitzada per la Fundació
Oncollliga Girona amb l'objectiu de recaptar fons pels malalts de càncer i els seus
familiars. La iniciativa va néixer l'any 2015 i es va decidir celebrar-la el diumenge
més proper al 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. La peculiaritat d’aquesta
activitat esportiva és que la cursa se celebra simultàniament a 8 poblacions
diferents de les comarques on la Fundació Oncolliga hi té delegacions.
Vist que a Riudellots de la Selva també es va organitzar aquesta cursa solidària el
passat dia 4 de febrer de 2018 amb la participació de 334 persones (50 més que
l’edició anterior).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels 3 regidors assistents dels 4 que legalment la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Fundació Oncolliga Girona amb NIF G-17808098 una
aportació econòmica per import de 202,90€ a raó de 0,10 per habitant, amb
càrrec a la partida pressupostària 311.48017 del pressupost vigent.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la Fundació Oncolliga Girona a
través del seu representat a Riudellots de la Selva, Sr. Joaquim Roqueta Masferrer.
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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.
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Són les 19:30 hores.

Compleixi’s

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

Ho certifico

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

8

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

8f85909acc6b490ba4d6d0250edeb405001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

