ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 10 DE JULIOL
DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 10 de juliol de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor/A
Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor/A
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
M. Del Carmen Camps Goy, Regidor/A
Han Excusat la seva absència:
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor/A

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària l’existència del “quòrum” que cal,
perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada
el proppassat dia 26 de juny de 2018 (RESJGL2018/13).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 26 de juny de 2018(RESJGL2018/13).
Resultat: Aprovat per unanimitat
2.-AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/13 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT TRENTA-QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS I
SETANTA-CINC CÈNTIMS (134.277,75€)

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.-SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
El servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en
el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats el mes de MAIG, en
període voluntari i executiu, per un import total de 216.073,01€, 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 444,44€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponent el 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.
EXERCICI
CONCEPTE
2018
BÉNS IMMOBLES CARACT. ESPECIALS
2018
DTE. PER PAGAMENT ANTICIPAT (MULTES)
2018
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2018
IBI URBANA
2018
ICIO
2018
IIVTNU
2018
IVTM
2018
MULTES/SANCIONS
2018
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
2018
REDUCCIÓ 25% (RECÀRREC EXTEMP.)
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
110.567,54
-700,00
164,13
10.005,52
1.759,82
13.322,85
433,02
1.700,00
309,00
-27,30
137.534,58€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes de MAIG tramès pel mateix
Servei del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa dels comptes municipals.
EXERCICI
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2017

CONCEPTE
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IBI URBANA
IIVTNU
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT

IMPORT
1.551,33
1.634,69
1.718,04
1.821,13
1.821,13
6.179,95
309,00

2018
ESCOMBRARIES
2018
IBI URBANA
2018
IBI URBANA
2018
IVTM
TOTAL BAIXES

5.246,98
1.096,60
1.404,31
228,47
23.011,63€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.-ASSABENTAT LLICÈNCIA URBANÍSTICA. NEDGIA CATALUNYA
Vist l’expedient de sol.licitud de llicència urbanística indicat a l’encapçalament, i els
diversos documents que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 367 93/2018



Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA SOBRE VORERA I CALÇADA PER A
INSTAL.LACIÓ DE CANONADA



Emplaçament: C/ALZINES, 8 (URBANITZACIÓ CAN JORDI)



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): ..................................................................... 46,35.-€

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 Prèviament a l’inici de les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents
a la via pública i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres
serveis existents.
2.2 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
- La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva

-

amplada.
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser utilitzats
en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà de fer
amb peces de nova adquisició.
- Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
- La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

2.3 Condicions generals pel creuament de calçades:
-

Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada
costat de la rasa.
Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva
part inferior formant túnel.
Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a 20
cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del proctor
modificat del material.
A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 60/70
D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
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
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

5. 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 300.- €, 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.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.-CONTRACTACIÓ
ADJUDICACIÓ

OBRES

ARRANJAMENT

PAVIMENT

PISTA

ESCOLES.

Atès que s’ha observat que un tram de 5,00 x 5,00 del paviment de formigó de la
cantonada sud oest de la pista de l’escola està trencada i s’aixeca; Vist que caldrà
enderrocar aquest paviment i tornar-lo a fer de nou amb formigó H-200 amb fibres.
Atès que serà precís sanejar les juntes de dilatació i les esquerdes existents a la pista;
així com fer una obertura mecànica amb màquina de tall amb sistema d’aspiració
incorporat per evitar la producció de pols; un cop oberta i aspirada s’aplicarà una capa
d’imprimació i posteriorment aplicació de massilla dur-elàstica de resina.
L’arranjament de la pista inclou la pintura del paviment amb la mateixa tonalitat verda
que l’existent, així com les línies grogues de joc que es vegin afectades.
L’arranjament de la pista inclou el canvi de totes les llosetes del rectangle de la banda
sud oest de la pista on hi ha dos gronxadors tipus molla.
Es fa necessari contractar una empresa externa per tal que realitzi aquest arranjament
durant el mes de juliol de 2018.
Vist els pressupostos presentats:
Empresa
Obres tramuntana
Construccions i obres Riudellots
Moreno Barbera, SL
Obres i construccions Germans Cruz ng 2012, sl

Preu sense IVA
23.675,00 €
4.650,00 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres feta pel regidor Sr. Josep Mª
Corominas, de data 5 de juliol de 2018.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a OBRES I CONSTRUCCIONS
GERMANS CRUZ NG 2012, SL amb CIF: B-55123905 i domicili al Polígon Torre Mirona
al C/ Vilablareix, 27 de 17190 Salt, per les obres d’arranjament d’un tram del
paviment de la pista (segons memòria) i canvi de les lloses de cautxú de la pista
(segons memòria), segons pressupost presentat el 21/03/18 (RE 1771), per import de
5.626,50 € (IVA inclòs).
SEGON.- Significar a l’empresa adjudicatària que les obres s’han de realitzar i
acabar al mes de juliol de 2018.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.450.21001 del
pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.-OBRES D'AIXECAR TAPES DE POUS DE REGISTRE DEL CARRER MAJOR.
ADJUDICACIÓ.
Atesa la necessitat d’aixecar quatre tapes de sanejament existents al camí que va del
Carrer Major a Acebsa, tres es troben sota l’asfalt i una en el camí de terra, es va
palesa la necessitat de contractar una empresa especialitzada que realitzi aquestes
obres.
Atès que s’han presentat les següents propostes econòmiques:
Empresa
Construccions Fusté, sa
Obres i Construccions Germans Cruz, sl
Construcciones Moreno Barberà, sl

Data i RE
04/05/18 (2612)
29/05/18 (10059)
22/06/18 (10561)

Import S/IVA
2.507,21 €
1.270,00 €
2.850,00 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per l’Alcaldessa Sra.
Montserrat Roura i Massaneda, de data 6 de juliol de 2018.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a OBRES I CONSTRUCCIONS
GERMANS CRUZ, S.L. amb CIF: B-55123905 i domicili al Polígon Torre Mirona C/
Vilablareix, 27 de 17190 Salt, per la realització dels treballs d’aixecar quatre tapes de
pous de registre del carrer major segons es detalla a la memòria, i pressupost 23 de
maig de 2018, per import de 1.536,70 € (IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.450.21001
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.-CONTRACTACIÓ SERVEI CAPTURA D'AUS. ADJUDICACIÓ.

Atesa la gran quantitat de coloms presents al municipi, es va palesa la necessitat de
contractar una empresa especialitzada en la captura d’aus que faci la recollida cada 10
o 15 dies i en faci el seguiment durant l’any.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Carme Camps i Goy, de data 4 de juliol de 2018.

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a CONTROLPLAGA QUALITY
SERVICES, S.L. amb CIF: B-55284533 i domicili al Veïnat Can Panedes, 69 B de 17240
Llagostera, pel servei anual de captura d’aus segons pressupost 260/2018 de
04/07/2018, per import de 2.057 € (IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.163.227002
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.-CONTRACTACIÓ
DE
DIVERSES
SESSIONS
EMPRENEDORS EN L'ÀMBIT AGROALIMENTARIS

DE

FORMATIVES

PER

Vist que en el BOP de Girona núm. 122, de 27 de juny, van publicar-se les bases
específiques reguladores de les subvencions al programa de suport a projectes de
promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius.
Vist que mitjançant anunci en el BOP de Girona núm. 60, del passat 26 de març de
2018, es va obrir la convocatòria del concurs per a la concessió de subvencions a
aquest programa.
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció de
4.000€ dins de l’anterior programa de subvencions per oferir una programació de
tallers i formacions destinades a emprenedors que volen iniciar una activitat
empresarial dins del món agroalimentari.
Vist que la Diputació de Girona va comunicar per avançat a aquest Ajuntament que li
concedirà una subvenció per import de 4.000€, destinats a sufragar fins a un 75% de
l’import de les despeses derivades de la programació d’aquestes formacions.
Vist que s’ha previst que aquest programa formatiu pugui desenvolupar-se en les
següents sessions:
Sessió
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Matèria
Higiene alimentària
Autocontrols basats en l’APPCC
Autocontrols basats en l’APPCC
Autocontrols basats en l’APPCC
Taller d’etiquetatge pràctic
Taller d’etiquetatge pràctic
Tractaments tèrmics
Envasament d’aliments
Venda de proximitat i circuit curt

Hores
5
4
4
4
4
4
4
4
4

Vist que aquest Ajuntament ha sol·licitat pressupost a diversos professionals i experts
en les matèries i que alguns d’ells han presentat els següents pressupostos per
impartir les formacions:
Empresa
Segur Alimentària Lucero Zamora
& Sabaté, S.L.
Mònica Saltor i Jacas
Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries
Fundació Privada Emys – Recerca
i
conservació
del
patrimoni
natural
*La prestació de serveis formatius

Concepte
Manipulació d’aliments i
seguretat alimentària (5
h)
APPCC i etiquetatge (20
h)
Tractaments
tèrmics
i
tecnologia
de
l’envasament (8 h)
Comercialització
de
proximitat i cadena curta
(4h)
està excempta d’I.V.A.

Import
total
(I.V.A. exclòs*)
350.-€
2.700.-€
2.400.-€
152.-€

Vist que aquest Ajuntament no té coneixement d’altres experts o institucions que
puguin oferir aquests serveis formatius a emprenedors agroalimentàris.
Vist que aquest Ajuntament pot establir un preu públic per a la inscripció a les
sessions formatives, que pot ajudar a sufragar part de les despeses de la programació
d’aquestes sessions formatives.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar i adjudicar el pressupost a Segur Alimentària Lucero Zamora
& Sabaté, S.L., amb CIF B55125421 i domicili al carrer Major, 15 de Santa Coloma de
Farners (17430), pel servei de formació en manipulació d’aliments i seguretat
alimentària, segons pressupost de 5 de juliol de 2018, per un import de 350.-€ (I.V.A.
excempt). Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22699 del pressupost
vigent.
SEGON.- Aprovar i adjudicar el pressupost a Mònica Saltor i Jacas, amb CIF
46117492P i domicili al carrer Muntaner 401, 5è 2a de Barcelona (08021), pel servei
de formació en APPCC i etiquetatge, segons pressupost de 5 de juliol de 2018, per un
import de 2.700.-€ (I.V.A. excempt). Aprovar la despesa amb càrrec a la partida
920.22699 del pressupost vigent.
TERCER.- NO APROVAR el pressupost a Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries, amb CIF Q5855049B i domicili a la Torre Marimon de Caldes de
Montbui (08140), pel servei de formació en tractaments tèrmics i tecnologia de
l’envasament, segons pressupost de 5 de juliol de 2018, per un import de 2.400.-€
(I.V.A. excempt). Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22699 del
pressupost vigent.
QUART.- Aprovar i adjudicar el pressupost a Fundació Privada Emys – Recerca i
conservació del patrimoni natural, amb CIF G17761685 i domicili a la carretera de
Santa Coloma, 12 de Riudarenes (17421), pel servei de formació en comerç de
proximitat i cadena curta, segons pressupost de 5 de juliol de 2018, per un import de
125.-€ (I.V.A. excempt). Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22699 del
pressupost vigent.

CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord als interessats.
Resultat: Aprovat amb esmena per unanimitat

9.-APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER ALS SERVEIS DE GRAVACIÓ I EDICIÓ
D'UN SPOT PUBLICITARI DEL POSTGRAU EN INNOVACIÓ A LA INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
Vist que l’àrea de promoció econòmica d’aquest Ajuntament està impulsant la creació
d’un postgrau especialitzat en Innovació a la Indústria Alimentària, que es preveu que
s’imparteixi dins l’edifici del Centre d’Innovació Gastronòmica Industrial – FoodLab,
propietat d’aquest mateix Ajuntament.
Vist que l’objectiu d’aquest postgrau és fomentar i contribuir a la innovació en les
empreses del sector agroalimentari, mitjançant la creació d’un nou perfil professional
de persones capaces de detectar oportunitats d'innovació, planificar-ne l'estudi i els
processos per a portar-les a terme.
Vist que aquest postgrau s’ha configurat atenent a les demandes de les empreses del
sector, i que ha comptat amb la seva participació a l’hora de definir els continguts dels
estudis.
Atès que la Diputació de Girona ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció de
7.363,13.-€ destinada a cobrir part de les despeses de la posada en marxa d’aquest
postgrau, dins del programa de subvencions a Projectes Singulars de
Desenvolupament Econòmic.
Vist que recentment la Junta de Govern Local d’aquesta corporació ha aprovat el
conveni de col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
i l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a la realització del diploma de postgrau en
innovació a la indústria alimentària.
Vist que després de que diversos experts i professionals s’hagin reunit durant gairebé
dos anys per a configurar aquest postgrau, s’ha previst iniciar-lo durant el curs 20182019, i que en aquest moment es considera necessari encarregar els serveis de
gravació i edició d’una gravació promocional del postgrau, per tal de que arribi als
alumnes potencials del postgrau, i que part d’aquesta despesa pot ser coberta per la
subvenció de la Diputació de Girona esmentada anteriorment.
Vist que tres empreses especialitzades en l’edició de vídeos, han presentat els
següents pressupostos a aquest Ajuntament per a la gravació i l’edició de l’espot
promocional del postgrau:
Empresa
Notidig, S.L.
ICONNA Comunicació
Audiovisual, S.L.
Xavier Bras Vallès

NIF
B64984420
B55131999

Núm. R.E. - Data
10655 – 28/06/2018
10654 – 28/06/2018

Import (I.V.A. inclòs)
3.025.-€
3.872.-€

40345977K

10421 - 28/06/2018

2.783.-€

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per Xavier Bras Vallès, amb NIF
40345977K, amb domicili al carrer Castell de Recasens, 12 1r 1a de Girona (17003),
per a la realització de la gravació i l’edició de l’espot promocional del postgrau en
innovació a la indústria alimentària, per un import màxim de 2.300.-€, I.V.A. inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.920.22699 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat.
Resultat: Aprovat amb esmena per unanimitat

10.-ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: SUBVENCIÓ AL CLUB
PETANCA RIUDELLOTS PEL CAMPIONAT PETANCA A L'APLEC DE LA FONT DEL
MAS VILÀ
Vist que l’Ajuntament va organitzar el dia 17 de juny de 2018 l’Aplec de la Font del
Mas Vilà, on es varen programar un seguit d’actes, com el XI torneig de Petanca de la
Font, el dinar de germanor, els jocs populars i tradicionals per la mainada i l’audició de
sardanes.
Atès que la corporació sol·licita col·laboració a les entitats del municipi per
l’organització d’aquest esdeveniment social.
Atès que el Club Petanca Riudellots ha organitzat el XI torneig de Petanca de la Font.
Atès que el Club Petanca va assumir totes les despeses d’aquest torneig i ens han
presentat totes les factures d’aquesta despesa, la suma de les quals és de 124,39€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Club Petanca Riudellots amb NIF G17947276 una
subvenció extraordinària per import de 124,39€ corresponent a les despeses del XI
torneig de Petanca de l’aplec del Font del Mas Vilà del dia 17 de juny de 2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48021 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Notificar el present acord al Club Petanca Riudellots 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 la seva
aplicació.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.-URGENTS:
11.1. -ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA
DE MÚSICA.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 29 maig de
2018, per unanimitat del nombre legal de regidors que la composen, va aprovar
l’expedient de contractació per a la gestió de l’escola de música i va aprovar el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació i va convocar
licitació pública per a la contractació de l’esmentat servei.Dins el termini de
presentació de proposicions, van tenir entrada en el Registre de documents de
l’Ajuntament, únicament l’empresa ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ S.L.
La mesa de contractació en sessió del dia 26 de juny de passat proposa a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte a l’empresa ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ
S.L així com que proposi un nou coordinador per la gestió de l’escola.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària deL passat dia 26 de juny
va acordar requerir a ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ S.L. com empresa que ha
obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que, en el
termini màxim de set (7) dies hàbils des de la data d’enviament de la comunicació:
constitueixi la garantia definitiva; acrediti la solvència econòmica financera, i la tècnica
o professional, així com que per que aporti, si s’escau, el compromís referit a l’article
75.2 de la LCSP i la documentació justificativa de que disposa efectivament dels
mitjans als quals s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte,
d’acord amb allò que preveu l’article 76.2 de la LCSP i, en el seu cas, aporti el
compromís.
Vist que en data 6 de juliol l’empresa ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ S.L.. ha donat
compliment al requeriment efectuat.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015; sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat i supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Declarar vàlida la licitació i ADJUDICAR el servei de gestió de l’escola
de música a l’empresa ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ S.L. amb NIFB 17866948.
TERCER.- L’import anual de l’adjudicació, per la prestació del servei de gestió
de l’escola de música de Riudellots de la Selva és de 31 euros / hora lectiva (IVA
exclòs) amb un màxim de 500 hores lectives.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18. 920.22706.
CINQUÈ.- El termini del servei comença en data 12 de setembre de 2018.

SISÈ.- Significar a la companyia ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ S.L. que el
contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins els quinze (15) dies hàbils següents
a aquell en que es rebi la notificació de l’adjudicació i que a més del contracte
s’hauran de signar el PCAP que formarà part del contracte.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a la resta d’empreses
licitadores.
VUITÈ.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.2. -ESTABLIMENT DELS PREUS
PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR

PÚBLICS

PER

ALS

ANUNCIS

DEL

Atès que enguany la Festa Major de Riudellots de la Selva s’ha fixat pel cap de
setmana del 29 i 30 de setembre, i que aquest Ajuntament vol editar una publicació
impresa de les activitats programades durant la Festa Major.
Vist que per tal de finançar aquesta publicació i d’obtenir uns ingressos per a finançar
part de les despeses que genera la Festa Major, es destina una part del programa per
a l’inserció d’anuncis publicitaris.
Vist l’informe del regidor de festes, on es detallen les despeses que va suposar l’edició
del programa de la Festa Major de l’any passat.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’establir uns preus públics per a la inserció
d’anuncis publicitaris en el programa de la Festa Major.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar provisionalment l’establiment dels nous preus públics que es
detallen a continuació, per a la inserció d’anuncis publicitaris en el programa de la
Festa Major:





1/2 pàgina a color: 297,52.-€
1/4 de pàgina a color: 148,76.-€
1/8 de pàgina a color: 74,38.-€
Logotip de l’empresa: 53,72.-€

TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública, pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis municipal, a fi de que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes.
QUART.- L’aprovació provisional s’entendrà elevada a definitiva si no es
produeixen reclamacions en el termini indicat, procedint en aquest cas, a la publicació
íntegra dels preus públics aprovats.

CINQUÈ.- Informar al Ple municipal de l’adopció d’aquest acord en la propera
sessió ordinària que tingui lloc.
Resultat: Aprovat per unanimitat

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

