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 7 de novembre de 2017,
es reuneix la Junta de Govern Local per
a celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

10/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
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 SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 24 D'OCTUBRE DE 2017

Elia Masso i Tamayo
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CARNES OLESA SL
5. URGENTS:
5.1 CAMPANYA PER LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A
PORTA
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5.2 ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: COLLA GEGANTERA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
6. 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 24 D'OCTUBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1009 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 24 d’octubre de 2017 (RESJGL2017/18).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

10/11/2017 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 l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 24 d’octubre de 2017 (RESJGL2017/18).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1006 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures 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 F/2017/19 que s’adjunta al
present com annex, d’import CINQUANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU
EUROS I TRENTA-VUIT CÈNTIMS (58.429,38€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l'interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/990 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
SETEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 346.143,63€,
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 680,68€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent el mes de SETEMBRE
tramès pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit
als conceptes tributaris i imports que seguidament s’indiquen:
EXERCICI
CONCEPTE
2017
IBI RÚSTICA
2017
IBI RÚSTICA
2017
IBI RÚSTICA
2017
IBI RÚSTICA
2017
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2017
ICIO
2017
ICIO
2017
IVTM
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
12,87
12,87
12,87
12,87
430,88
264,96
1.602,08
152,03
517,15
3.018,58€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de SETEMBRE 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.
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EXERCICI
CONCEPTE
2013
IBI URBANA
2017
IBI URBANA
2017
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
430,88
264,96
520,85
1.216,69€
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QUART.- Aprovar les baixes corresponents al mes de MAIG 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
CONCEPTE
2009
IVTM
2010
IVTM
2011
IVTM
2012
IVTM
2014
IBI URBANA
2015
ESCOMBRARIES
2015
IBI URBANA
2016
ESCOMBRARIES
2017
ESCOMBRARIES
2017
IBI URBANA
2017
IIVTNU
2017
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
64,39
64,39
64,39
66,32
1.312,58
127,18
1.051,84
127,18
127,18
4.826,00
6.208,50
803,89
14.843,84€

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

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

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CARNES OLESA SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/997 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/528, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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Exp. Número: 528 - 01 11 004 168 /2017



Sol·licitant: CARNES OLESA SL



Obres que s’autoritzen: LEGALITZACIÓ LÍNIA SOTERRADA
ALIMENTADA DEL CT-GE1437 FINS A LA CAIXA A INSTAL.LAR.



Emplaçament: AV MAS PINS, 123 (POLIGON INDUSTRIAL )



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: ..................... 268,32.- €



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................. 383,16.- €



Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres
(Ordenança fiscal núm. 14)
Paviment asfàltic 6’97 € x 100 ml =
697 €
Quota :
697 €

0.6

kv

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.
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En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1

Previ a l’inici de les obres caldrà aportar la designació del coordinador
de seguretat.

1.2

Caldrà disposar, amb caràcter previ a l’inici de les obres, de l’acta de
control de l’obra d’acord amb l’Ordre TIC/341/2003

2. De caràcter urbanístic:
2.1

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.
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2.2

2.3

Pel creuament del Carrer Mòdega, no es podrà tallar el transit, sinó
que s’haurà de fer pas alternatiu.
Caldrà passar la nova línia de BT al costat o adossada a la línia de BT
existent.

2.4 Condicionant generals per la instal·lació dins les voreres:
2.4.1 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat,
s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
10/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

2.4.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres
serveis.
2.4.3 La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant
del paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.
2.4.4 En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser
enderrocades i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel.
2.5 Condicions generals pel creuament de calçades:
2.5.1 Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial
a cada costat de la rasa.

2.5.3 Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la
seva part inferior formant túnel.
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2.5.2 Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva
totalitat.

2.5.4 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.
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2.5.5 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.
2.5.6 La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant
de l’aglomerat del carrer no serà superior a 80 cm
3

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança

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

6

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

7abd6b89a5af4e469b9af12da408f68b001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 691,90.-€
(dipòsit previ efectuat en data 28/10/2017)
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5. 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 620 € (Dipòsit previ efectuat en data
28/10/2017).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

5. URGENTS:
5.1 CAMPANYA PER LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A
PORTA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1034 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist el document elaborat per l’empresa NORA S.A per dur a terme la companya
informativa per la implantació del servei de recollida selectiva porta a porta.
Vist que el document està composat de:
1.- Introducció.
2.- Àmbit d’actuació.
3.- Actuacions a realitzar.
4.- Campanya informativa
4.1. Campanya preliminar.
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4.2. Campanya anunciant.
5.- Material de contenció.
6.- Calendari de les actuacions.
6.1. Calendari de la fase preliminar.
6.2 Calendari de la fase anunciant.
7.- Pressupost.

Elia Masso i Tamayo
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8.- Finançament.
Vist que el cost de la companya és de 20.292,72 € i que serà finançat de la següent
manera:
FONT DE FINANÇAMENT

IMPORT

Subvenció FORM 2015

9.470,27 €

Fons residus per a dissenys i materials
compartits

2.069,10 €

Aportació del pla de gestió en
companyes període desembre 2017novembre 2018

3.467,76 €

Aportació especial per a companyes de
ECOEMBES I ECOVIDRIO per a les
accions destinades a Envasos, paper i
vidre

2.953,29 €

Fons residus contenidors escoles

371,37 €

Aportació Ajuntament

1.960,43 €

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar la Campanya informativa per la implantació de la recollida
porta a porta elaborada per l’empresa NORA S.A.
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TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord a NORA S.A.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5.2 ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: COLLA GEGANTERA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1027 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jordi Ramos com a President de
la Colla gegantera de Riudellots, en data 29 de març de 2017 amb registre
d’entrada número 2198 per fer front a les activitats programades per la temporada
gegantera de l’any 2017.
Vist que per Resolució de l’Alcaldia 2017/350 de 18 de maig de 2017, es va requerir
a l’entitat que especifiquessin les partides del pressupost, detallant cada previsió de
despesa.
Atès que el 7 de novembre de 2017 amb registre d’entrada número 6420, varen
presentar el detall de les despeses amb un pressupost total de 4.154,00€.
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.- Atorgar a la Colla Gegantera de Riudellots amb NIF V17520289 una
subvenció de 3.485,20€, de les quals es subvenciona per la reparació del gegants
el 70% del pressupost, per les despeses de la Festa Major el 100% del pressupost i
es considera despesa no subvencionable el desplaçament de la Trobada gegantera
de la Selva.
TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334/480.11 del
pressupost del corrent exercici.
QUART.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 3.904,00€, (sense que en
l’esmentat import es puguin incloure despeses del desplaçament de la Trobada
gegantera de la Selva) amb els models normalitzats aprovats per aquesta
corporació:
- Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i despeses) i
certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció
de publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
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SISÈ.- 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.
SETÈ.- Notificar el present acord a la Colla Gegantera de Riudellots pel seu
coneixement.

Debat:

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 13/11/2017 Alcaldessa

10/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 19:50 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

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

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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