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 9 de gener 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:
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

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 18 DE DESEMBRE DE 2017
2. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G R N
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CIMENTS DE CATALUNYA SA
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
6. URGENTS:
6.1 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ACTUALITZACIÓ DE L'APP DE
FIPORC.
6.2 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ENTITATS MUNICIPALS PER A
L'ANY 2018
6.3 CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA I EL GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG) PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL GEIEG.
7. 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 18 DE DESEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2018/5 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 18 de desembre de 2017 (RESJGL2017/23).
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 l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 18 de desembre de 2017
(RESJGL2017/23).

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

2. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2018/4 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:
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PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
NOVEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 105.645,02€,
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 2.140,46€.
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SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent el mes de NOVEMBRE
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
ESCOMBRARIES
2017
ESCOMBRARIES
2017
ESCOMBRARIES
2017
ESCOMBRARIES
2017
ESCOMBRARIES
2017
IAE
2017
IAE
2017
IAE
2017
IIVTNU
2017
IIVTNU
2017
ICIO
2017
IVTM
2017
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
2017
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
1.728,84
254,36
381,54
960,82
1.215,90
86.301,78
93.807,93
49,58
83.466,39
940,37
6.008,96
520,40
309,00
47,01
275.992,88€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponent el mes de NOVEMBRE 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
2012
2012

CONCEPTE
IIVTNU
INTERESSOS
DE
EXTEMP.
2012
RECÀRREC
EXTEMPORANEÏTAT
2013
IVTM
2014
IVTM
2015
IVTM
2016
IVTM
2017
ESCOMBRARIES
2017
IVTM
2017
IVTM
TOTAL BAIXES
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17,18
127,18
17,18
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G R N
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1159 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/584 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 584 - 01 11 004 184 /2017



Sol·licitant: G R N



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ PISCINA



Emplaçament: C/ TRAMUNTANA, 32 CANTONADA C/MIGJORN, 9



Referència cadastral: 3089115DG8338N



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: .......................161,20.-€
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Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO):.................................................................... 305,91.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la designació del coordinador de
seguretat

2.

De caràcter urbanístic:
2.2 La xarxa d’evacuació de la piscina ha d’anar connectada a les aigües
brutes.
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3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
3.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 21/12/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CIMENTS DE CATALUNYA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1160 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/487
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

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:


Exp. Número: 487 - 01 11 004 155 /2017



Sol·licitant: CIMENTS DE CATALUNYA SA



Obres que s’autoritzen: INSTAL.LACIÓ DE DUES NOVES SITGES



Emplaçament: AVING MAS PINS, 126



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.-€
(pagament efectuat en data 31/08/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 885,37.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.
1.1
1.2

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la designació del coordinador de
seguretat i salut.
Referent a la llicència ambiental en vigor de l'activitat, i pel que correspon a
la substancialitat o no dels canvis pretesos, caldrà que abans de la
incorporació d'aquestes ampliacions, disposi del corresponent informe per
part de l'administració competent al respecte, i hagi procedit a la seva
legalització prèvia, si s'escau, d'acord amb allò que preveu la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats.
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2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per
estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de
Girona, de data 24 de novembre de 2017, amb condicionants i que
s’adjunta a la present llicència urbanística.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”
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4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 435,27.-€
(dipòsit previ efectuat en data 23/12/2017).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1161 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/645, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

15/01/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/01/2018 Alcaldessa

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 645 - 01 11 004 204 /2017



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA DE RASA SOBRE VORERA



Emplaçament: C/ SANT JORDI, 33



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): ....................................................................... 3,42.-€

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
2.2
2.3

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.
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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.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient,
la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 150 €, a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general
i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 23
de juny de 2005
4.

En quant a afectació del domini públic local:

De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 19,32 €, a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. URGENTS:
6.1 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L'ACTUALITZACIÓ DE L'APP DE
FIPORC.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/18 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que des de la segona edició de la fira Fiporc es disposa d’una app per oferir
informació als visitants al seu mòbil en temps real a través de les notificacions
push.
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Vist que en total l’app porta més de 850 usuaris, que cada usuari entra una mitjana
de 5 vegades a l’app i que en cada ocasió consulta els continguts de l’app durant
gairebé 4 minuts.
Vist el pressupost presentat per l’empresa Skitude Technologies, S.L. (R.E. núm.
137, de 09/01/2018), on es contemplen les tasques d’actualització dels continguts
de l’aplicació a l’edició del 2018 i el manteniment per als sistemes iOS i Android
també per al mateix any, per un import de 1.500.-€ (I.V.A. no inclòs).
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 urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per Skitude Technologies, S.L.,
amb CIF núm. B66281593, i domiciliada al carrer Bruc, 23-25 de Riudellots de la
Selva (17457), per a la prestació del servei d’actualització de l’aplicació i el
manteniment associat; el qual ascendeix a 1.815,00-€ (I.V.A. inclòs).
TERCER.- La despesa derivada d’aquesta contractació anirà a càrrec de la
partida pressupostària 17.920.226.99.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6.2 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ENTITATS DEL MUNICIPI PER A
L'ANY 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/11 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 10 de
novembre de 2015 va aprovar l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que aquesta ordenança estableix el règim i procediment general d’actuació de
l’Ajuntament en relació amb l’àmbit de les subvencions municipals, des de la
sol·licitud, concessió, justificació, reintegrament i règim sancionador.
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Atès que l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions (presentació de
subvencions) estableix que les sol·licituds dels interessats s’han de presentar
d’acord amb els models normalitzats.
Vist que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària, celebrada el dia 18 de gener de
2016 va aprovar els models de sol·licitud de subvencions i model de compte
justificatiu simplificat.
Vist que no hi ha previst cap termini per sol·licitar subvencions en règim de
concessió directa, i per tal que el consistori pugui organitzar-se adequadament, es
proposa un termini màxim per formular les sol·licituds de subvencions i per
presentar el compte justificatiu.
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 urgència de la present proposta.
SEGON.- Obrir convocatòria de subvencions per l’any 2018, disposant que el
termini màxim per sol·licitar subvencions, mitjançant model normalitzat, serà fins
el 31 de març de l’any en curs, i per presentar compte justificatiu, mitjançant
model normalitzat, serà fins el 30 de novembre de l’any de la concessió de la
subvenció. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia
hàbil següent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a totes les entitats municipals
registrades en el Registre d’Entitats Municipals.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6.3 CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA I EL GRUP EXCURSIONISTA I ESPORTIU GIRONÍ (GEIEG) PER
UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL GEIEG.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/21 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que fa anys que el municipi de Riudellots té atletes que practiquen l’atletisme,
amb l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER). Alguns atletes fins i tot han
aconseguit resultats molt destacats tant a nivell territorial, estatal i mundial.
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Vist que l’equipament esportiu del municipi no disposa d’unes instal·lacions
adequades per la pràctica d’aquest esport, no es disposa d’una pista d’atletisme.
Vist que l’Ajuntament té la voluntat de donar als atletes del municipi la possibilitat
d’entrenar-se en una pista d’atletisme, per tal que aquests puguin entrenar-se en
millors condicions.
Vist que el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiGE) disposa d’unes instal·lacions
adequades per la pràctica de l’atletisme.
Atès que aquesta corporació vol continuar donant suport als atletes Riudellotencs,
tal i com s’està fent des de l’any 2013.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el contracte de col·laboració entre l’Ajuntament de
Riudellots i el Grup Excursionista i Esportiu Gironí (GEiEG) per tal que els atletes del
municipi puguin entrenar-se a la pista d’atletisme del GEiEG els divendres a la
tarda, un cop cada quinze dies, del 01/01/2018 al 30/06/2018.
TERCER.- 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.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Grup Excursionista i Esportiu
Gironí (GEiEG) i a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:00 hores.

Compleixi’s
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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