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 6 de setembre
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.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Regidors/es assistents:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN DE 21.07.2016 RESJGL2016/15
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
6. MODIFICACIÓ D'UN RESSALT EXISTENT PER FER UN PAS DE VIANANTS
ELEVAT. APROVACIÓ PRESSUPOST I ADJUDICACIÓ
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7. BONIFICACIÓ TAXA PRESTACIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS. RECONEIXEMENT.
8. CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE
SALUT I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
9. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG
I RIUDELLOTS DE LA SELVA.
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10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS DIVERSES: INSTITUT DE
CASSÀ DE LA SELVA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES PER AL CURS 2016-2017.
11. URGENTS:
11.1 ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A MAGATZEM. REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ.
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12. 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 JUNTA DE GOVERN DE 21.07.2016 RESJGL2016/15
Vista la proposta d’acord número PRP2016/675 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de la Junta
de
Govern
Local, celebrada el proppassat dia 21 de juliol de 2016
(RESJGL2016/15), 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 2 1 de juliol de 2016
(RESJGL2016/15).

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 PRP2016/679 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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 14/2016,
i d'import
NORANTA-SET
MIL
SETANTA-VUIT
EUROS
I
QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
(97.078,49€).

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 7/2016, per import de 128.082,42€ i corresponent al
període comprès entre el dia 1 i el dia 31 de juliol de 2016, aprovada mitjançant
Resolució de l’Alcaldia número 406/2016.

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

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/681 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la següent certificació d’obres:
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Títol de l’obra: PROJECTE AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA 2A FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS - BCR HABITAT - RIUDELLOTS
Número Certificació: 6 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4096
09.08.2016)
Import: 98.568,59€

de

SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar la següent certificació d’obres:
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Títol de l’obra: PROJECTE AMPLIACIÓ PAVELLÓ POLIESPORTIU DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA 3A FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS - BCR HABITAT - RIUDELLOTS
Número Certificació: 2 (REGISTRE D'ENTRADA NUM. 4097
09.08.2016)
Import: 24.057,26€

de

QUART.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

CINQUÈ.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: VIA VERDA- CARRIL BICI
Empresa adjudicatària: ALBERT TULSÀ SL
Número Certificació: 2 (REGISTRE D'ENTRADA
10.08.2016)
Import: 19.312,86€

NUM.

4135

de

SISÈ.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60905.171 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:

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

4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/680 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:
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm. 3833 de 22.07.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de JUNY, en període voluntari i
executiu, per un import total de 1.103.583,73€, pels conceptes tributaris que s’hi
detallen.
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Ratificar igualment, les devolucions d'ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 245,67€..
SEGON.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm. 4181 de 16.08.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de JULIOL, en període voluntari i
executiu, per un import total de 185.912,61€, 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 468,76€.
TERCER.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de JUNY tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
3834 de 22.07.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
EXERCICI
2016
2016
2016

CONCEPTE
IAE
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n.urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
183,86€
14.451,75€
213,45€
14.849,06€

QUART.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de JULIOL tramès
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada
núm. 4180 de 16.08.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s’indiquen:
EXERCICI
2016

CONCEPTE
IAE
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2016
2016

205,39€
3.713,56€
433,02
430.032,61€

CINQUÈ.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de JUNY, tramesa
pel Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm.
4155 de 16.07.2016,) i referida als conceptes tributaris i import que seguidament
s'indiquen; i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
EXERCICI
2012
2016

Elia Masso i Tamayo
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2016

ICIO
IIVTNU-Impost
s/increment valor terrens
n. urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
TOTAL CÀRRECS

CONCEPTE
IVTM
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
82,30€
1.082,21€
1.164,51€

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

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2016/662 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 2016/445 , 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, NO ACORDA:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 445 - 01 11 004 118 /2016



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: ESTESA DE NOVA LÍNIA ELECTRICA AÈRIA DE BT
PER NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: C/ CELLERA, 18



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ...............................................96,82.-€
(pagament efectuat d’import ......................... 32,45 en data 03/08/2016)
Diferència a favor de l’Ajuntament ........................................ 64,37 €



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ....................................................................... 9,27.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística
compliment dels següents condicionants:

atorgada,

queda

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

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

subjecte

al

4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
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demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Es debat sobre aquesta proposta i es decideix no aprovar a l’espera d’obtenir més
informació per part dels Serveis Tècnics.

6. MODIFICACIÓ D'UN RESSALT EXISTENT PER FER UN PAS DE VIANANTS
ELEVAT. APROVACIÓ PRESSUPOST I ADJUDICACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/685 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
L’Ajuntament de Riudellots de la selva vol modificar un ressalt existent per fer un
pas de vianants elevat a l’avinguda Girona, al davant de les escoles.
Els treballs consisteixen en treure o modificar el ressalt i fer un pas de vianants
elevat a l’alçada de la vorera existent que compleixi la normativa vigent.
Per dur a terme aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents empreses
especialitzades:
Empresa
Xavier Alsina s.a.
Construccions Rubau s.a.
Construccions Fusté s.a

Import
2.800 € (iva exclòs)
3.680 € (iva exclòs)
2.500 € (iva exclòs)

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal del dia 24 d’agost de 2016 el
qual conclou: “ Que l’oferta econòmicament més avantatjosa és la presentada per
“Construccions Fusté s.a”. amb un pressupost total de 2.500€ (iva exclòs).
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 el pressupost presentat per Construccions Fusté s.a.
amb domicili a la carretera Girona- Sant Feliu KM 11.500 de Cassà de la selva per
import de 2.500€ (iva exclòs).
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/da.

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

7. BONIFICACIÓ TAXA PRESTACIÓ SERVEI LLAR D'INFANTS. RECONEIXEMENT.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/692 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’escrit presentat el proppassat dia 23 de juny de 2016 (Registre d’entrada
número 3360), per la Sra. Maria Valls Quiñones, pel que sol·licita la bonificació de
la taxa per la prestació del servei de Llar d’infants municipal, per tenir la seva
família la condició de nombrosa.
Vista l a còpia del títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Vist l’informe emès en el dia d’avui, per la Directora de la Llar d’infants municipal.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, 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.- Reconèixer la bonificació del 20% de la quota mensual de la Taxa
per la prestació del servei de llar d’infants, a la contribuent Sra. Maria Valls
Quiñones, per al
proper curs escolar 2016-2017, per quan s’entén
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degudament justificada la circumstància de constituir la seva, una família
nombrosa -causa de la bonificació-.
SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a la interessada.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

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

8. CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT DE
SALUT I L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/688 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu
d’establir un marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en
els convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure
en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Atès que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat amb el
que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i el Departament de Salut,
mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunyavolen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració,
atès que la superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb
la salut ambiental i alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits
de responsabilitat sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el
respecte del marc competencial actual.
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Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament Riudellots de la
Selva van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010, que
s’ha anat renovant fins que ha finalitzat la seva actual vigència el 31/12/2015, raó
per la qual les parts, és a dir, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de
Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- i l’Ajuntament, han cregut
necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i
d’organització, redactar un nou conveni.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

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 el conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis
mínims de Salut Pública de competència municipal entre el Departament de Salut i
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, la qual s’adjunta a la present proposta com
a document Annex I.
SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del document corresponent i realització d’altres
gestions necessàries per a la formalització de l’aprovació disposada, si s’escau.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, subdirecció General de Coordinació de Salut Pública a
Barcelona i Girona.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

ANNEX I
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE
SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL DEPARTAMENT
DE SALUT I L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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REUNITS
D’una part, el senyor Joan Guix Oliver, secretari de Salut Pública del Departament
de Salut.
De l’altra, la senyora Montserrat Roura Massaneda alcaldessa de l’Ajuntament de
Riudellots de La Selva

ACTUEN
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El primer, en representació del Departament de Salut, en la seva qualitat de secretari
de Salut Pública, nomenat d’acord amb el Decret 119/2016, de 26 de gener (DOGC.
Núm. 7047, de 28.01.2016) i en virtut de les funcions que li assigna la Resolució
SLT/2873/2015, de 7 de desembre, del conseller de Salut, de delegació de
competències en matèria de formalització de convenis d’encàrrec de gestió de
serveis de salut pública dels ajuntaments en el secretari o secretària de Salut
Pública (DOGC núm. 7020 de 17.12.2015).
La segona, en representació de l’Ajuntament de Riudellots de La Selva, per ser-ne
l’alcaldessa, per presa de possessió del dia 13.06.2015, amb les més amplies
facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1a) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.

Les parts, de mutu acord, en presència la senyora Èlia Massó i Tamayo, secretària
de la corporació i funcionària amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura
d’aquest conveni de conformitat amb l’article 92 bis.1.a) de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, declaren i
manifesten que intervenen en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la
competència suficient per a subscriure’l.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

MANIFESTEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les persones
constitueix un objectiu de primer ordre dins del qual les administracions
compareixents comparteixen competències en aquestes matèries.
2. Que les administracions conveniants consideren que és fonamental avançar en
la integració dels serveis públics i aconseguir un millor aprofitament dels
recursos humans i materials del territori per tal d’assegurar la satisfacció de les
necessitats presents i futures de la ciutadania.
3. Que l’11 de gener de 2006, es va signar un Conveni Marc entre el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya amb l’objectiu d’establir un
marc de relacions que orienti els vincles i les obligacions a establir en els
convenis que els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure
en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
4. Que, posteriorment, el 2 de juliol de 2013, es va signar un Conveni Marc entre
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per regular la prestació de
serveis de salut pública i els seus mecanismes de seguiment, de conformitat
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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amb el que preveu l’article 53.8 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut
pública.
5. Que, d’acord amb l’article 163 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic en relació amb l’article
36.2 del Decret 119/2014, de 5 d’agost, de reestructuració del Departament de
Salut, la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha
quedat extingida i les funcions executives que tenia atribuïdes s’han assumit per
la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. Totes les referències a
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i als seus òrgans s’han d’entendre que
es fan a la Secretària de Salut Pública del Departament de Salut o als seus
òrgans. Tanmateix, aquesta estructura pot continuar emprant la denominació
d’Agència de Salut Pública de Catalunya.
6. Que l’Ajuntament de Riudellots de La Selva i el Departament de Salut,
mitjançant la Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de
Catalunya- volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en
la col·laboració, atès que la superació dels conflictes competencials en els
aspectes relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una més
bona delimitació dels àmbits de responsabilitat sinó en la creació d’espais de
gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc competencial actual, similar al
dels països del nostre entorn econòmic i social.
7. Que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament Riudellots de La
Selva van subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2010, que
s’ha anat renovant fins que ha finalitzat la seva actual vigència el 31/12/2015,
raó per la qual les parts, és a dir, el Departament de Salut, mitjançant la
Secretaria de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- (en
endavant, l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han cregut necessari continuar amb la
col·laboració pactada i, per raons de seguretat jurídica i d’organització, redactar
un nou conveni que es regirà pels següents

PACTES

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Primer
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament per a la
prestació dels serveis mínims de salut pública de competència local, que
s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’ASPCAT les activitats esmentades expressament
en l’annex d’aquest conveni.
Segon
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Elia Masso i Tamayo
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Les activitats que es relacionen a l’annex són activitats d’assessorament i suport
juridicotècnic i d’inspecció que els diferents òrgans de l’ASPCAT han de prestar a
l’Ajuntament sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a
l’ens local, de conformitat amb la lletra b) del pacte quart del Conveni Marc subscrit
el dia 2 de juliol de 2013 entre l’ASPCAT, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
L’ASPCAT ha d’exigir als subjectes passius les taxes que es meritin d’acord amb el
previst en el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, en relació amb l’Ordre
SLT/191/2014, d'11 de juny, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes
vigents que gestiona el Departament de Salut durant l'any 2014.
Tercer
El personal que ha de portar a terme les tasques de salut pública és el personal
funcionari o laboral de l’ASPCAT, mentre que l’Ajuntament no hi adscriu cap mena
de recurs, ni personal, ni material.
L’ASPCAT es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats
que se generin com a conseqüència de la seva actuació. Per part seva, l’Ajuntament
també es compromet a comunicar a l’ASPCAT totes les accions que emprengui i els
actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’ASPCAT
ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com en relació amb el seguiment dels
establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores
que calguin d’acord amb l’annex.
Quart

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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L’Ajuntament ha de comunicar a l’ASPCAT, cada vegada que es necessiti per a la
realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa
al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es pot fer servir qualsevol dels
sistemes habituals de comunicació, preferentment els sistema de comunicació
d’oficis a través d’EACAT.
Cinquè
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Es constitueix una comissió de seguiment d’aquest conveni, la qual està formada
per un representant de l’ASPCAT i un representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar una memòria que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2
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Sisè
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni té
caràcter confidencial a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, les dades i la documentació a què tinguin accés en virtut del present
conveni, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als que s’hi preveuen, i fan
constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de
protecció de dades personals aplicable en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni
dels projectes que es puguin realitzar per desenvolupar-lo no es pot accedir a
dades de caràcter personal ni fer-ne el tractament ni la cessió a tercers no
permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas que sigui necessari,
les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals
aplicable en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat previstes per la
normativa, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter
personal és causa de resolució del conveni.

Setè
Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest
conveni en l'àmbit territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, el català d’acord
amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la
despleguin.
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Vuitè
L’ASPCAT es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya
en les activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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Novè
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest
conveni resta subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel
que fa als drets inherents a l’autoria s’atorga el reconeixement corresponent a qui
hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en té els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant objecte d’aquest conveni
corresponen a l’ASPCAT. En cas que una altra part signatària del conveni vulgui
utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per difondre’ls i/o
publicar-los, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i
expressament, la conformitat de l’ASPCAT i, en qualsevol cas, en la reproducció que
se'n dugui a terme s’ha de fer constar que el treball és propietat de la Generalitat
de Catalunya. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir,
distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els
treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’ASPCAT.
Desè
La vigència d’aquest conveni és per a un període de tres anys i s’estén fins al 31 de
desembre de 2018, si bé les parts poden reconèixer i acceptar mitjançant el
conveni actuacions que en constitueixen l’execució de l‘objecte i que hagin estat
dutes a terme amb anterioritat a la data de signatura. Per acord mutu de les parts,
el conveni es pot renovar abans de la seva data de venciment. Les pròrrogues del
conveni s’han de fer de manera expressa.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Onzè
Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:




L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el
conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’ha d’instrumentar per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir els pactes.
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La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de
qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de
caràcter personal.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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Dotzè
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar
sobre la seva interpretació s’han de resoldre de mutu acord entre les parts. No
obstant això, en cas de persistència del desacord correspon a la jurisdicció
contenciosa administrativa resoldre sobre les qüestions litigioses que puguin sorgir
de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que
intervenen el signen en la data indicada.
Per delegació
(Resolució SLT/2873/2015, de 7 de desembre)
Per la Secretaria de Salut Pública
(Agència de Salut Pública de Catalunya)

Joan Guix Oliver

Per l’Ajuntament de Riudellots de
La Selva

Montserrat Roura Massaneda

La secretària de l’Ajuntament de

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Riudellots de la Selva

Èlia Massó i Tamayo

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

18

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

857cc843ea1e48b2bb8c6cd626d41202001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Riudellots de la Selva de
conformitat amb la relació d'activitats incloses en els serveis mínims dels ens locals
que integra l’annex I del conveni marc de 2 de juliol de 2013, entre els anys 2016
al 2018 (ambdós inclosos):

ACTIVITATS

NOMBRE ESTABLIMENTS

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
1.1 Suport tècnic per a valoració de les
notificacions i comunicacions
d’establiments i instal·lacions.

A petició de part

1.2. Suport tècnic (establiment de
criteris i objectius i metodologia
d’inspecció) per al control de les
instal·lacions de baix risc per a la
transmissió de la legionel·losi.

A petició de part

2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
100 % zones de subministrament
2.1. Controlar el compliment de les
obligacions dels gestors de les xarxes
públiques.

2.2. Avaluar el risc per l’ incompliment
de les instal·lacions anteriors, d’acord
amb el Pla de vigilància.

Per a cada incompliment

2.3. Assessorament en la participació en
el Sistema de Información Nacional de
Aguas de consumo

A petició de part
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3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets
habitats
A petició de part
3.1 Suport tècnic per a valoració de les
notificacions i comunicacions
d’establiments i instal·lacions d’ús
públic.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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A petició de part
3.2 Inspecció sanitària de les piscines
d’ús públic relacionada amb el control
oficial (control inicial)
A petició de part
3.3 Control del compliment del Pla de
lluita integral de plagues en centres
educatius.
A petició de part
3.4. Inspecció sanitària prèvia a
l’autorització dels establiments de
tatuatge, pírcing i micropigmentació

3.5 Inspecció sanitària per al control de
l’aplicació de la normativa sobre les
condicions sanitàries que han de complir
els establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació, Decret 90/2008, de
22 d’abril

100 %

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
4.1. Suport tècnic per a la valoració de
les comunicacions d’establiments
alimentaris minoristes

A petició de part
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100 % Carnisseries
4.2. Execució de les activitat d control
sanitari en els diferents sectors de
competència municipal condicionats a
criteris de gestió del risc.

100 % Peixateries
100 % Rostisseries i menjars per
emportar
100 % Menjars preparats (restaurants,
hotels ...)

Elia Masso i Tamayo
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100 % Fleques/pastisseries

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut
5.1. Suport tècnic o assessorament,
documentació i eines informatives
adreçades als principals problemes de
salut en l’àmbit de la protecció
(alimentació i medi ambient)

6. Gestió de denúncies
6.1. col·laboració en la gestió de
denúncies en l’àmbit de la protecció de la
salut al municipi.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa

A instància de les dues parts

7. Policia sanitària mortuòria
7.1. Inspecció i control sanitari de les
empreses que presten els serveis
funeraris.

Signatura 1 de 2

A petició de part

A instància de part

8. Gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars
derivades de les actuacions de control de les activitats amb conveni
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8.1.Tramitació integral de tot el
procediment sancionador, així com de la
tramitació de les mesures cautelars que
es puguin derivar d eles actuacions de
control dels serveis pactats: Proposta
d’incoació, instrucció del procediment i
resolució sancionadora.

Per a tots els expedients sancionadors
que calgui gestionar i per a totes les
mesures cautelars que calgui aplicar.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

L’ajuntament realitzarà la comprovació
de les mesures cautelars imposades i es
farà càrrec del lliurament de les
resolucions corresponents a l’interessat.

9.La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia

-

-

Elia Masso i Tamayo
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-

-

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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-

Promoció i foment de l’activitat
física i de l’alimentació saludable i
sostenible
Promoció de la salut bucodental
Promoció de la salut mental i
emocional de la població i
prevenció dels factors de risc en
aquest àmbit
Promoció i protecció de la salut
afectiva, sexual i reproductiva, i
prevenció dels factors de risc en
aquest àmbit.
Promoció dels factors de
protecció i prevenció davant les
substàncies que poden generar
abús, dependència i altres
adicions,
Promoció d’estratègies
participatives en salut
comunitària.

A instància de les dues parts.
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Comissió de seguiment del Conveni
Ajuntament: Riudellots de la Selva
Agència de Salut Pública

aps.selva@gencat.cat
Rosa maria Cid Maresma 675.786.562

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Maurici Martínez Tomé 675.786.499

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

9. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE CAMPLLONG
I RIUDELLOTS DE LA SELVA.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2016/678 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa de la regidoria de promoció
econòmica, amb l’objectiu de dinamitzar social i econòmicament el municipi, i de
crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica generadora d’ocupació a través
del servei de la Borsa de Treball.
Vist que l’Ajuntament de Campllong també disposa d’una regidoria específica de
promoció econòmica i que recentment ha creat el servei de Borsa de Treball.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Vist que els dos municipis són limítrofs i que les seves àrees industrials es troben a
pocs metres de distància.
Vist que en la reunió mantinguda el mes de maig passat entre les regidories de
promoció econòmica d’ambdós municipis es va acordar l’aprovació d’un conveni
marc de col·laboració per a portar a terme de forma conjunta diverses actuacions
en l’àmbit de la promoció econòmica.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

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

23

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

857cc843ea1e48b2bb8c6cd626d41202001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració per a la promoció
econòmica i Desenvolupament local dels municipis de Campllong i Riudellots de la
Selva; el text i contingut del qual es transcriu, íntegrament i literalment, a
continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT
LOCAL
DELS
MUNICIPIS
DE
CAMPLLONG
I
RIUDELLOTS DE LA SELVA.
Reunits

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

A Riudellots de la Selva, el dia … de … de …,
D’una banda el/la sr./a …, amb DNI núm. … i amb domicili a la Plaça de
l’Ajuntament, 1 de Riudellots de la Selva (17457), com … de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, actuant en nom i representació d’aquesta institució.
I d’una altra, el/la sr./a. ……, amb DNI núm. ….. i amb domicili a ….., com … de …..,
actuant en nom i representació d’aquesta institució.
Reconeixent-se ambdues parts amb capacitat legal necessària per signar el present
conveni de col·laboració, i a tal efecte
Manifesten:
Primer.- Que tant l’Ajuntament de Campllong com el de Riudellots de la Selva
disposen de regidories específiques de promoció econòmica, per dinamitzar social i
econòmicament el seus municipis, i amb l’objectiu de crear, mantenir i diversificar
l’activitat econòmica generadora d’ocupació.
Segon.- Que tant l’Ajuntament de Campllong com el de Riudellots de la Selva
disposen del servei de Borsa de treball, que pretén promocionar l’ocupació i la
intermediació del mercat laboral.

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Tercer.- Que les dues poblacions són veïnes, fet que ha comportat que ambdues
àrees industrials es troben separades per pocs metres de distància.
Quart.- Que ambdues institucions tenen interès en cooperar per afavorir els
processos de concertació social i econòmica de la zona, a fi de reportar beneficis a
la competitivitat de les empreses, afavorir l’ocupació i ajudar en el
desenvolupament de les potencialitats dels dos pobles, optimitzant al màxim els
recursos disponibles.
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Cinquè.- Que ambdues institucions són les responsables dels fitxers de dades de
caràcter personal, que compleixen la legislació vigent en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Sisè.- Que els usuaris dels serveis i titulars de les dades personals han estat
prèviament informats i han prestat el seu consentiment exprés per a realitzar la
cessió de les seves dades.

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo
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Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Sisè.- Conforme als antecedents exposats, les persones
l’encapçalament d’aquest conveni, estableixen els següents

expressades

en

Pactes:
Primer.- Les dues entitats podran desenvolupar de forma conjunta les accions i
propostes compreses dins dels següents àmbits:
 Organització d’actuacions conjuntes de promoció, suport empresarial, i de
difusió d’actes d’interès per a les empreses i per als polígons de la zona.
 Gestió conjunta d’ofertes laborals i processos de selecció, amb la cessió
mútua de dades de caràcter personal contingudes en els respectius fitxers
de les borses de treball.
 Organització d’accions formatives conjuntes.
 Promoció i difusió dels cursos de formació de les borses de treball de les
dues poblacions.
 Col·laboració activa, promoció i difusió d’accions de promoció econòmica,
esdeveniments i compartició de recursos pel desenvolupament del teixit
productiu.
Segon.- Ambdues entitats assumiran expressament l’obligació d’implantar les
mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades cedides,
d’acord amb l’estipulat en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, a fi d’impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos que
estiguin exposades les mateixes. La citada societat adoptarà, si més no, les
mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades
corresponents, que apareixen definides i enumerades en el Reglament de Mesures
de Seguretat dels Fitxers que continguin Dades de Caràcter Personal. En aquest cas
el nivell de seguretat és mitjà.
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és indefinida i solament quedarà rescindit per
manifestació expressa i per escrit de qualsevol de les dues parts.
Quart.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs
d’aquest conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions que es
creguin pertinents de la comissió paritària. En cas d’impossibilitat d’arribar a acords
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extrajudicials, les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment
del conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I perquè així consti als efectes oportuns, en prova de conformitat i a un sol efecte,
les parts signen aquest document per duplicat en data i lloc indicats a
l’encapçalament.”

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a
la signatura del conveni marc.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Campllong.

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

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS DIVERSES:
INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES PER AL CURS 2016-2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/690 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Josep Poch i Clara, director de
l’Institut de Cassà de la Selva, el dia 14 de juny de 2016 (amb registre d’entrada
3133), pel programa de reutilització de llibres per al curs 2016/2017.
Atès que l’Institut de Cassà de la Selva porta diversos anys organitzant iniciatives
referents a l’estalvi i el reciclatge de llibre de text, per tal d’alleujar aquesta càrrega
econòmica a les famílies i també per motius educatius (cultura de l’estalvi i el
reciclatge).
Vista la proposta del banc de llibres per al curs 2016/2017, al qual es destinaran
els fons municipals per a llibres a fer un banc de llibres per a famílies que ho
necessitin (amb l’aval dels Serveis Socials del diferents ajuntaments) i també per
fer un banc de llibres de lectura per les àrees de llengua catalana, castellana,
anglesa i francesa per tal de fer-ne préstec als alumnes del centre.
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Atès que aquest projecte hi participen també els ajuntament de Cassà de la Selva,
Campllong i Sant Andreu Salou, tots els llibres comprats amb els ajuts dels
diferents ajuntament portaran un adhesiu per informar que han estat comprats
amb aquest fons.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Atorgar a l’Institut de Cassà de la Selva amb NIF Q6750004A una
subvenció per un import de 1.200€ pel programa de reutilització de llibres per al
curs 2016/2017.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 48008.334 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’Institut de Cassà de la Selva que haurà de presentar
la documentació justificativa conforme que la subvenció concedida s’ha destinat a la
finalitat pel qual s’ha concedit.
QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic
de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o
difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ- Notificar el present acord l’Institut de Cassà de la Selva, pel seu
coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la seva
aplicació.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. URGENTS:
11.1 ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A MAGATZEM. REQUERIMENT DE
DOCUMENTACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/703 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

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.
Finalitzat el termini per la presentació d’ofertes, havent-se presentat una única
oferta, es convoca a la mesa de contractació.
La mesa de contractació es va reunir el passat dia 23 de juny.
contractació conclou:

La mesa de

“ Examinada la documentació, la mesa de contractació per unanimitat dels seus
membres, acorda 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 que estableix el següent:

Elia Masso i Tamayo
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“
A- Característiques generals mínimes requerides:
1- Les característiques generals mínimes requerides són:
Situació polígon industrial de Riudellots de la Selva
Superfície útil mínima en planta baixa de 250 m2 per destinar a magatzem
amb una alçada mínima interior de 6 metres
Planta diàfana sense pilars que dificultin les maniobres

Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa
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Porta d’accés d’altura mínima de 4 m
Disposar d’oficina de superfície mínima 20 m2
Disposar de lavabo i vestidor
Disposar de il·luminació natural a la coberta mitjançant claraboies o
finestres a les parets laterals
Disposar de serveis bàsics d’aigua, electricitat, sanejament, ...
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Es valorava positivament la disposició de:
Porta d’obertura mecanitzada
Pati exterior amb tanca i portal mecanitzat
Bon accés per camions i vehicles grans (tractors..)
Instal·lació d’alarma

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Instal·lació de calefacció
2- La nau situada a l’Av. Mas Vilà, 102 nau 2 està situada al polígon central de
Riudellots de la Selva.
En el projecte d’activitats consta de planta baixa i planta altell.
La planta baixa té una superfície útil de 272,40 m2 i la planta altell de
superfície útil 84,10 m2 amb un total de 356,50 m2 de superfície útil.
La planta baixa és una planta diàfana només ocupada per l’escala de 13,90
m2 i uns lavabos/ vestidors de 6,60 m2.
La superfície de magatzem si descomptem l’escala i els vestidors és de
251,90 m2. D’aquests, 161 m2 tenen una alçada superior a 8 metres i 90,90
m2 tenen una alçada lliure de 5 metres, i per tant, inferior als 6 metres
requerits.
La planta primera hi ha les oficines de 73,40 m2, dos banys i una cambra de
neteja.
La porta d’accés té una amplada de 4 metres, i una alçada de pas de 4,20
metres.
Disposa d’il·luminació natural a la coberta mitjançant claraboies. També
disposa de finestres a les oficines.
Disposa dels serveis bàsics d’aigua, electricitat i sanejament.
Dels criteris que es valoren positivament, no disposa d’obertura mecanitzada
en la porta, ni tampoc té pati exterior.
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Si que disposa d’alarma, calefacció i accés per vehicles grans.
S’ha detectat que les canals exteriors de la coberta estan oxidades. S’hauran
de netejar i reparar. Una solució seria impermeabilitzar-les amb poliester,
que tindria un cost aproximat de 2700 € + IVA
També s’ha detectat que la separació de les oficines de planta primera i el
magatzem, és una mampara poc sòlida. Caldria reforçar el parament o posar
una barana.

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

29

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

857cc843ea1e48b2bb8c6cd626d41202001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

B- Condicions de seguretat i prevenció d'incendis per a l'adquisició d'un
edifici industrial destinat a magatzem.
Normativa d'aplicació :
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Llei 3/2010, PSMI.
RD2267/2004, RSCIEI.
RD1942/1993, RIPCI.

D'acord amb la consulta formulada a Bombers, pel cas particular li aplica el
RD2267/2004
RSCIEI,
considerant
que
es
tractarà
d'una
activitat
d'emmagatzematge.
Consideracions :
Es parteix de la premissa que es tracta d'un edifici industrial adossat a altres
edificis de la mateixa tipologia ( per tant tipus A, d'acord amb el RD2267/2004 ) i
que per la tipologia d'emmagatzematge el nivell de risc intrínsec d'incendi és Baix 2
( lo qual en tot cas, i si s'escau, limitaria la quantitat i tipologia de materials
emmagatzemats ).
Condicions bàsiques :
La nau proposada dona compliment a totes les condicions imposades i d'aplicació
per a l'ús i les característiques requerides ( activitat d'emmagatzematge amb una
càrrega de foc per a constituir i no superar un nivell de risc baix2, d'acord amb el
que preveu el RD2267/2004 RSCIEI).
La nau referida disposa de tot el material i equipament necessari, pel que no
requereix cap mena d'adaptació i/o implementació de mesura correctora addicional.
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Així doncs :


Nau d'estructura de formigó armat prefabricada amb una resistència
estructural mínima equivalent o superior a R90. l'Altell i l'escala tenen una
resistència estructural R90.



Tancaments perimetrals son de panell o bloc de formigó que configuren una
sectorització respecte a les naus veïnes EI120 o superior. Disposa d'una
franja de sectorització amb les cobertes veïnes, EI120, la qual sobresurt un
metre o més.



Obertures d'alumini anoditzat i portal metàl·lic.

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

30

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

857cc843ea1e48b2bb8c6cd626d41202001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA



Disposa d'una porta de sortida a l'exterior de 0,8 x 2,05 m. practicable,
independent del portal principal.



Coberta metàl·lica amb aïllament de 40 mm de gruix mínim, dotada amb
lluernaris no continus amb les construccions veïnes que compleixen la SP108 de 01/11/2008 ( de material B-s1d0 o més favorable )



Terra de formigó lliscat. Parets d'obra. No hi ha materials ocults pel que tots
els elements donen compliment a les exigències de comportament al foc
requerides pel cas.



Disposa d'extintors d'eficàcia mínima 21A - 113B ( dotació suficient d'acord
RSCIEI)



Disposa de sistema de detecció d'incendis d'acord amb el RIPCI.



Disposa de vàries BIE's 25 que donen cobertura necessària.

Amb tot, les mesures correctores en matèria de seguretat i prevenció d'incendis
son suficients i no caldria implementar cap d'altre per implementar l'activitat
pretesa, en tot cas, caldrà incorporar aquesta instal·lació ( extintors, Bie's i detecció
d'incendis), en els contractes de manteniment de les instal·lacions contra incendis
municipals.
C- Condicions generals de les instal·lacions :
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Instal·lacions elèctriques :
Normativa d'aplicació :


RD 842/2002 REBT
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Consideracions :
La nau disposa d'una instal·lació de baixa tensió, amb subministrament i contracta
vigent amb Endesa, amb una potència de contractació trifàsica de 13,85 kW a 400
Vca.
La instal·lació elèctrica d'acord amb el que s'ha pogut comprovar es troba en
perfecte estat de manteniment i conservació i és aprofitable al 100 %, suficient i
idònia pel nou ús que se li pretén donar. Entenc que, a menys que es requereixi
algun element específic, no caldrà reformar o adaptar cap de les seves
instal·lacions i/o equips.
Instal·lacions d'aigua potable :
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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Normativa d'aplicació :



Reglament d'aigua de Prodaisa

Consideracions :

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/09/2016 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

13/09/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

L'edifici disposa de subministrament d'aigua i subministrament contra incendis.
La instal·lació d'aigua i contra incendis, d'acord amb el que s'ha pogut comprovar
es troba en perfecte estat de manteniment i conservació i és aprofitable al 100 %,
suficient i idònia pel nou ús que se li pretén donar. Entenc que, a menys que es
requereixi algun element específic, no caldrà reformar o adaptar cap de les seves
instal·lacions i/o equips.
Altres instal·lacions :
Es disposa d'un petit split de climatització en una de les oficines de la primera
planta.
Tot i així, la Corporació decidirà el que consideri més oportú”.
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.- Declarar valida la licitació, vist l’informe emès pels serveis tècnics
municipals transcrit en els antecedents d’aquest acord i acordar que la nau ubicada
a l’av. Mas vilà 102 nau 2 per import de 168.750 € (iva exclòs), lliure de càrregues
i gravàmens, constitueix l’oferta econòmicament més avantatjosa per l’adquisició
d’una nau industrial per dedicar-la a magatzem municipal.
TERCER.- Requerir al Sr. Jordi Güell i Johe amb DNI 40.319473J, en nom i
representació “d’EXCAVACIONS MAJORPI S.L.” CIF B 17761776 la presentació en el
termini màxim de 10 dies hàbils, dels certificats de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social i d’estar al
corrent de pagament de les despeses de la comunitat de propietaris de la que
forma part la finca.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, advertintla que, de no complimentar-se adequadament els citats requeriments en el termini
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
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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 21:20 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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