ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 11 de juliol 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.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
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
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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 PROPASSAT DIA 13 DE JUNY DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PISCINES MON DE PRA SL
6. ATORGAMENT PRÒRROGA. BUSQUETS SITJA SL
7. PROJECTE DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU
SALOU. APROVACIÓ INICIAL.
8. ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA.
PROGRAMA PLA DE LECTURA
9. URGENTS:
9.a) SERVEI DE DESRATITZACIÓ CASC URBÀ I SERVEI DE DESRATITZACIÓ
I DESINSECTACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
9.b) SERVEIS DE VIGILÀNCIA PRIVADA. ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST.
9.c)
SERVEIS
ACTUALITZACIÓ
PROJECTE
D’ARRANJAMENT
DE
L’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL (FASE 1). ACCEPTACIÓ DEL
PRESSUPOST.
9.d) CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI JOVE DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST.
9.f) SERVEIS CARTOGRÀFICS PER LA CREACIÓ, LA DIGITALITZACIÓ I LA
INTEGRACIÓ DEL PLANEJAMENT DEL MUNICIPI. ACCEPTACIÓ DEL
PRESSUPOST.
9.g) ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT PER L’AUDITORI
10. PRECS I PREGUNTES
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPASSAT DIA 13 DE JUNY DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/702 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 13 de juny de 2017 (RESJGL2017/12)
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 13 juny de 2017 (RESJGL2017/12)

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 PRP2017/700 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/13 que s’adjunta al
present com annex, d’import VUITANTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-SET
EUROS I TRENTA-TRES CÈNTIMS (87.377,33.-€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 5/2017 per import de NORANTA-SIS MIL VUIT-CENTS
QUINZE EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS (96.815,87.-€) i corresponent al període
comprés entre el dia 1 i 31 de maig de 2017, aprovada mitjançant Resolució
d’Alcaldia número 2017/405 de data 8/06/2017, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
3. SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE
LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/684 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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L’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc ha tramés diferent documentació relativa a
les actuacions inspectores dutes a terme i informa de les liquidacions realitzades en
el marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, la qual ha estat
oportunament revisada i conformada, procedint en el present estat de sotmetre-la
a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes de maig, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 140.080,48€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels
quals 139.512,26€ corresponent a la taxa de gestió d'inspecció i de sancions
d'inspecció. Segons l’ordenança fiscal reguladora (article 5, tarifa 2), la taxa de
gestió per la recaptació de les sancions que es puguin derivar de procediments
d’inspecció i comprovació limitada serà l’import equivalent al 100% del recaptat.
Per la qual cosa, la liquidació definitiva del mes serà 568,22€.

Elia Masso i Tamayo
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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:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de MAIG, en
període voluntari i executiu, per un import total de 568,22€, en concepte
d’inspecció IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/685 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
MAIG, en període voluntari i executiu, per un import total de 138.133,38.-€, 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 230,30.-€.
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SEGON.- Aprovar el plec de càrrec 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:

Elia Masso i Tamayo
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EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2017

Aprofitament
domini públic

espais

2017

Bens
immobles
especials

2017

IBI URBANA

1.142,14

2017

IBI URBANA

1.272.528,90

2017

IIVTNU

22.054,13

2017

IIVTNU

4.899,30

2017

Interessos de demora

571,83

2017

Interessos de demora

442,16

2017

Interessos de demora

313,06

2017

Interessos de demora

162,29

2017

IVTM

721,36

2017

Llicència ambiental

1.612,47

2017

Llicència urbanística

2.791,01

2017

Reducció 25% (recàrrec
extemporaneïtat)

2017

Taxa
1,5
inspecció)

(expedient

3.184,46

2017

Taxa
1,5
inspecció)

(expedient

3.412,48

2017

Taxa
1,5
inspecció)

(expedient

3.919,86

2017

Taxa
1,5
inspecció)

(expedient

4.412,43

2017

Taxa
1,5
inspecció)

(expedient

4.290,86

2017

Taxa
estudi
urbanístic

àmbit

37,60

TOTAL CÀRRECS

de

103.092,00

caract.

110.567,54

-2,39

1.540.153,49€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PISCINES MON DE PRA SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/696 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/240, 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
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 240 - 01 11 004 69 /2017



Sol·licitant: PISCINES MON DE PRA SL



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ D’UN COBERT ADOSSAT A UN
EDIFICI INDUSTRIAL.



Emplaçament: MAS PINS, 153 (POLIGON INDUSTRIAL)



Referència cadastral: 4593604DG8349S0001SB



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: ............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 05/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ...................................................................... 4017.-€

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

Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’aportar projecte executiu visat
que haurà de ser validat pels serveis tècnics.

1.2

Un cop acabades les obres i les instal.lacions, previ a l’inici de les
activitats en l’espai ampliat, caldrà formalitzar la corresponent
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modificació de la llicència ambiental, d’acord amb allò que preveu
l’article 59 de la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les
Activitats.
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. L’autorització obtinguda per part de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria
(AESA), per estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de
l’Aeroport de Girona, de data 28 de juny de 2017, condicionada i que
s’adjunta a la present llicència.
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”

Elia Masso i Tamayo
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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 2088,79.-€
(dipòsit previ efectuat en data 05/07/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
6. ATORGAMENT PRÒRROGA. BUSQUETS SITJA SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/650 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 36/2007 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:
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PRIMER.- Atorgar la PRÒRROGA a següent llicència urbanística:


Exp. Número: 36/2007



Sol·licitant: BUSQUETS SITJA SL



Obres que s’autoritzen: Edifici plurifamiliar aïllat



Emplaçament: Urbanització Camp Quart Parcel.la 43



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació de la llicència urbanística
atorgada en data 31/10/2007.



Data de sol.licitud de pròrroga
núm. 3609)



Termini de la pròrroga que s’atorga : 31 de desembre de 2018 (De
conformitat a l’article 192 de la Llei 5/2017 de 28 de març de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació
dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni).



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic:
Article núm. 4 Pròrrogues : 20% de l’import de la taxa liquidada al
seu moment: ............................................................................. 80.-€

: 1 de juny de 2017 (Registre d’Entrada

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels mateixos condicionants que constaven en la llicència urbanística
atorgada en sessió de la Junta de Govern Local, de data 26 d’octubre de 2007
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
7. PROJECTE DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU
SALOU. APROVACIÓ INICIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/699 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el Projecte d’obra municipal titulat PROJECTE SIMPLIFICAT CONDICIONAMENT
D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT ANDREU SALOU, redactat per l’enginyer de camins,
canals i ports Sr. Joan Macarro i Ortega (R.E. número 4148 de data 29/06/2017).
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Les obres definides en el projecte consisteixen en condicionar els dos subtrams del
camí, mantenint l’amplada actual, però millorant el drenatge amb els elements
necessaris (cunetes, obres de drenatge, etc) regularitzant la superfície i estenen un
nou ferm a base de mescles bituminoses.
Per part de l’arquitecte municipal es va emetre informe de data 3 de juliol
proppassat, que acredita que el projecte esmentat compleix la normativa
urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix,
alhora, tots els documents i requisits que exigeixen els articles 24 a 33 del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.
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En l’esmentat informe consta que abans de l’inici de les obres caldrà disposar de la
documentació que acrediti la designació del tècnic responsable de la direcció de
l’obra i/o de la direcció de l’execució, així com el tècnic responsable de la
coordinació de la seguretat i salut i del seguiment del programa de control de
qualitat.
Que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de 102.251,16.-€ (IVA
inclòs), fet que determina la competència de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació;
si bé, aquesta, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, va
delegar a favor de la Junta de Govern local, entre d’altres, les següents
atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de nou a favor de
l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials:
“L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a
la seva contractació o concessió i estigui previst en el pressupost”.
“Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de 6.010121,04.-€, incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys sempre que l’import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia
assenyalada”.
En conseqüència, aquesta Junta de Govern és competent per aprovar el citat
projecte, d’acord amb la delegació d’atribucions efectuada per l’AlcaldessaPresidenta de la Corporació.
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 inicialment el projecte d’obra municipal denominat
PROJECTE SIMPLIFICAT CONDICIONAMENT D’UN TRAM DEL CAMÍ DE SANT
ANDREU SALOU, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Joan Macarro
i Ortega, amb un pressupost d’execució per contracte de 102.251,16.-€ (IVA
inclòs).
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SEGON.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci
al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal, pel
termini de trenta dies, en acompliment del que disposa l’article 37.2 del citat
Reglament d’obres, activitats i serveis, a efectes d’examen i presentació de
reclamacions, si s’escau.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
8. ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC: INSTITUT DE CASSÀ DE LA SELVA.
PROGRAMA PLA DE LECTURA

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/07/2017 Alcaldessa

Vista la proposta d’acord número PRP2017/666 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Director de l’Institut de Cassà de
la Selva en data 05/06/2017 amb registre d’entrada número 3648, pel programa de
Pla de Lectura de 3 dies per setmana a 1er i 2º d’ESO.
Atès que per portar a terme el pla de lectura, s’han d’adquirir
Biblioteca d’Aula en els nivells educatius afectats.

llibres i fer una

Vist que son 98 els alumnes de Riudellots de la Selva que assisteixen a l’Institut de
Cassà de la Selva.
Vist l’informe favorable de la regidora de cultura Sra. Cristina Pineda i Espinosa.
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 a l’Institut de Cassà de la Selva una subvenció per un
import de 1.200 € pel programa de Pla de Lectura pel curs 2017/2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.480.08 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’Institut de Cassà de la Selva que haurà de presentar
abans del dia 30 de novembre de 2017, la següent documentació justificativa de
la subvenció concedida, amb els models normalitzats aprovats per aquesta
corporació:
-

Compte justificatiu simplificat: inclou memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació d’ingressos i
despeses).

QUART.- S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de
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.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
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Riudellots de la Selva, pot donar lloc a revocar la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot, per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ.- Posar en coneixement de l’Institut de Cassà de la Selva que el
període de presentació de sol·licituds de subvencions a aquest Ajuntament, segons
Ordenança Municipal de Subvencions, és de l’1 de gener al 31 de març de cada any
i que no s’atendran posteriors peticions de subvencions o ajuts econòmics
presentades fora d’aquest termini.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’Institut de Cassà de la Selva pel seu
coneixement, i, si en el termini d’un mes no manifesta el contrari, s’entén
acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per al seva
aplicació.
Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/07/2017 Alcaldessa

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.a) SERVEI DE DESRATITZACIÓ CASC URBÀ I SERVEI DE DESRATITZACIÓ
I DESINSECTACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/705 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de controlar les plagues d’insectes i altres en
els edificis municipals, així com d’evitar la proliferació de rates en el casc urbà del
municipi, s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada en serveis de
desratització i desinsectació, amb el següent resultat:
-

Servei de desratització dels casc urbà (excepte Polígon Industrial):
1.544,04.-€, més IVA (RE 4287 de 06/07/2017)
Servei de desratització i desinsectació dels edificis municipals: 3.393,20.€, més IVA (RE 42888 de 06/07/2017).

El tractament de desratització i desinsectació dels edificis municipals es durà a
terme trimestralment (setembre, desembre, març i juny) mitjançant el sistema de
“Lluita integrada”, basat en la utilització de productes biorracionals, amb els mínims
nivells toxicològics, respectant la salut pública i el medi ambient. Aquest sistema
consta d’una aplicació inicial, seguida de quatre controls tècnics a l’any.
El tractament de desratització del casc urbà es durà a terme mensualment,
mitjançant la col·locació d’esquers, amb més intensitat en els punts més conflictius
(xarxa de clavegueram, possibles focus o caus i embornals).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol-, sense perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
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 urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar els dos pressupostos presentats per GESTIOR QUÍMICS,
S.L., amb domicili a Castellar del Vallès-08211, a la Plaça Sant Joan, 7, apartat de
correus nº 110, i amb CIF B59360818, per import de 1.544,04.-€ i 3.393,20, més
IVA, respectivament, per a la prestació dels serveis de desratització del casc urbà
(excepte Polígon Industrial), i de desratització i desinsectació dels edificis
municipals.
TERCER.- La present contractació s’estableix pel període d’un any a comptar
des de l’1 setembre de 2017 i fins al 31 d’agost del 2018.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.163.227.02 del pressupost vigent.
Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/07/2017 Alcaldessa

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9.b) SERVEIS DE VIGILÀNCIA PRIVADA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/708 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Seguint amb la proposta de l’equip de govern municipal de vetllar per a la
seguretat de les persones i per a la protecció dels béns i equipaments municipals,
és voluntat d’aquest Ajuntament, juntament amb la creació de dues places de
vigilants municipals, contractar els serveis de vigilància privada.
A aquest efecte, s’ha sol·licitat pressupost a una de les empreses capdavanteres en
el sector, SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.U., per a la prestació dels serveis
de vigilància dels diferents equipaments municipals.
La citada empresa ha fet un plantejament de seguretat preventiva, amb un objectiu
preeminentment dissuasiu, mitjançant la col·locació de rètols visibles des de
l’exterior, i amb un servei de vigilància discontínua, consistent en la realització de
rondes de seguretat a les diferents instal·lacions municipals, complimentat amb la
resposta a les alarmes/avisos que es puguin produir.
Les funcions que podran realitzar els vigilants de seguretat, estan detallades a
l’article 71 del Reglament de seguretat privada (RD 2364/1994, de 9 de desembre),
i són les següents:
a) Exercir la vigilància i protecció de béns mobles i immobles, així com la
protecció de les persones que puguin trobar-se en els mateixos.
b) Efectuar controls d’identitat en l’accés o en l’interior de determinats
immobles, sense que en cap cas puguin retenir la documentació personal.
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c) Evitar la comissió d’actes delictius o infraccions en relació amb l’objecte de
la seva protecció.
d) Posar immediatament a disposició dels membres de les Forces i Cossos de
Seguretat, als delinqüents en relació amb l’objecte de la seva protecció, així
com els instruments, efectes i proves dels delictes, no podent procedir a
l’interrogatori d’aquells.
e) Efectuar la protecció de l’emmagatzematge, recompte, classificació i
transport de diners, valors i objectes de valor.
f) Portar a terme, en relació amb el funcionament de centrals d’alarma, la
prestació de serveis de resposta de les alarmes que es produeixin, la
realització dels quals no correspongui a les Forces i Cossos de Seguretat.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/07/2017 Alcaldessa

El pressupost presentat per l’esmentada companyia (RE 4301 de 07/07/2017),
ascendeix a la quantitat de 1.200.-€/mes, més IVA, més 34,00.-€, més IVA, per
cada intervenció addicional per avisos (a partir del 19è avís).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015; sens perjudici de la seva possible
avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
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 SECURITAS SEGURIDAD
ESPAÑA, S.A.U., amb domicili a Vilablareix-17180, al carrer Mas Falgas, 2-6, planta
2ª, del Polígon d’Abastaments, amb NIF A—79.252.219, per import de 17.424,00.€ (IVA inclòs), a raó de 1.452,00.-€/mes (IVA inclòs).
A l’import mensual del servei hi queden incloses 18 intervencions per avisos,
per exemple per visites addicionals que s’hagin de realitzar per atendre alarmes o
avisos de responsables de l’Ajuntament. La resta d’intervencions que s’hagin de fer
es facturaran a raó de 34,00.-€, més IVA, per intervenció.
TERCER.- El servei de vigilància objecte de la present contractació consistirà
en la realització de rondes de seguretat per a la verificació, control i vigilància de
les instal·lacions municipals durant els set dies de la setmana.
QUART.- La present contractació s’estableix per un període d’UN ANY, a
comptar des de la data efectiva de l’inici de la prestació del servei.
CINQUÈ.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 920.22706 del pressupost vigent.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.c)
SERVEIS
ACTUALITZACIÓ
PROJECTE
D'ARRANJAMENT
DE
L'ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL (FASE 1). ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/713 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

13/07/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 13/07/2017 Alcaldessa

El dia 5 de desembre de 2012, va tenir entrada en el registre de documents
d’aquest Ajuntament (RE número 4759), el PROJECTE D’ARRANJAMENT
D’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL, A RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat
pels Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva; el qual preveia la reparació i
reasfaltatge del paviment asfàltic dels diferents carrers del Polígon industrial de
forma progressiva, dividint la totalitat de l’àmbit en sectors més petits executables
de manera individualitzada.
Al llarg d’aquests anys s’han executat les obres de pavimentació de gairebé totes
les fases previstes en l’esmentat projecte, quedant pendents a dia d’avui, les
següents:
-

Fase 1: Avinguda Mas Vilà, entre la C25 i l’Avinguda Mas Pins.
Fase 5: carrer Ginesta.
Fase 9: carrer Onyar.

Atès el temps transcorregut des de la redacció del projecte, i que el paviment
asfàltic s’ha pogut degradar, s’ha demanat pressupost als Serveis tècnics del
Consell Comarcal per a la revisió i actualització de les fases 1 i 9 del projecte.
Vist el pressupost presentat pels esmentats serveis tècnics (RE 4296 de
07/07/2017), per a la revisió i actualització de la fase 1 del PROJECTE
D’ARRANJAMENT D’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL, A RIUDELLOTS DE LA
SELVA, per import de CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS (591,94.-€).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldesssa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.

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.
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SEGON.- Acceptar el pressupost presentat pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva (RE 4296 de 07/07/2017), amb domicili a Santa Coloma de
Farners-17430, al Passeig Sant Salvador, 25-27, i NIF P-6700002F; per import de
CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (591,94.-€),
per a la revisió i actualització de la fase 1 del Projecte d’arranjament de l’asfaltatge
del Polígon Industrial, corresponent al tram de l’Avinguda Mas Vilà, comprès entre
la C5 i l’Avinguda Mas Pins.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.920.227.06 del pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Signatura 2 de 2
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.d) CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE
Vista la proposta d’acord número PRP2017/722 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el regidor responsable de l’Àrea de joventut Sr. Gerard Calle, en data 21
de juliol de 2016, va emetre informe argumentant la necessitat de contractar
externament la prestació de serveis diversos per al funcionament de l’Espai Jove de
Riudellots de la Selva.
Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el mateix dia 21 de juliol, va
aprovar la proposta de serveis de dinamització de l’Espai Jove, formulada per la
Sra. Núria Prat Busquets, pel període comprès entre el dia 16 d’agost de 2016 i el
16 de gener de 2017 i en sessió celebrada el dia 10 de gener de 2017, va prorrogar
la contractació fins el pròxim 16 de juliol de 2017.
Atès que s’ha esgotat el termini màxim establert a la Llei de contractes amb
l’Administració Pública per contractes menors.
Vista la proposta de serveis tècnics i professionals per la dinamització de l’Espai
jove a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, presentada per l’empresa LA FERA
FEROTGE, l’11 de juliol de 2017 amb registre d’entrada número 4402.
Vist, igualment, el preu proposat per a la realització de les tasques professionals és
de 1.400 € mensuals (IVA no inclòs) per 20 hores setmanals de mitjana de
dinamització de l’espai jove, i 4 hores mensuals de coordinació de l’espai jove, en
funció de la programació de l’Espai Jove.
Vist l’informe emès el dia 21 de juliol 2016 per la Secretària-interventora municipal,
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.- Ratificar la urgència de la present proposta.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2
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del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (RDL 3/2011, de 14 de
novembre), per a realització de tasques tècniques i professionals per a dinamització
i coordinació de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva, des del 17 de juliol de 2017
fins al 16 de juliol de 2018.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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TERCER.- Aprovar, a l'efecte indicat, la proposta de data 11 de juliol amb
Registre d’entrada núm. 4402, presentada per l’empresa LA FERA FEROTGE, CIF
núm.F55143630, pel període temporal comprès entre el 17 de juliol de 2017 al 16
de juliol de 2018 ambdós inclosos.
QUART.- Els objectius i serveis a prestar són:
1. Objectius:
 Potenciar una atenció de qualitat a tots els joves.
 Fomentar la cohesió i el respecte entre els diferents grups de joves.
 Oferir resposta a les necessitats dels joves del municipi de Riudellots a
 través d’activitats, xerrades, tallers, etc.
 Comunicar i posar al seu abast tota la informació que pugui ser del seu
 interès en aspectes com treball, educació, salut i cultura.
 Augmentar la visió de l’espai jove en les xarxes socials més comuns.
 (Facebook/Instagram)
 Seguir les línies estratègiques i de treball establertes per la tècnica de
 joventut en el Pla Local de Joventut i en el projecte de l’Espai Jove.









2. Les tasques a desenvolupar:
Rebre i atendre els joves, i les famílies.
Informar dels usos i la normativa del local.
Liderar el disseny de la programació de l’espai jove amb l’ajuda i la
participació dels joves.
Fomentar un bon vincle amb les altres entitats que fan ús de l’espai.
Ajudar els nois i noies en les tasques escolars
Promoure les xarxes socials
Difondre la informació de les activitats perquè arribi a tothom.







3. Respecte a l’àrea de joventut municipal
Coordinar-se amb el tècnic compartit i amb el regidor de joventut
Coordinar-se amb les altres àrees de l’Ajuntament
Col·laborar amb les institucions municipals i supramunicipals
Formar-se en l’àmbit específic
Conèixer la realitat del municipi

CINQUÈ.- S'estableix com a preu del contracte per la dinamització i
coordinació de l’Espai Jove: 1.400 € mensuals (IVA no inclòs) pel servei de 20
hores setmanals de mitjana de dinamització, en funció de la programació de l’Espai
Jove; i 4 hores mensuals de mitjana de coordinació, en funció de la programació de
l’Espai Jove.
SISÈ.- S'estableix com obligació específica a càrrec de l’empresa LA FERA
FEROTGE la de presentar, a la fi del contracte, informe resum dels serveis prestats
que haurà d'incloure dades sobre el nombre d'usuaris del servei, perfil d'edats,
activitats de dinamització endegades etc.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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SETÈ.- Aplicar la despesa derivada de la present contractació que serà a
càrrec de la partida 17.920.22706 del pressupost de l’exercici vigent.

Elia Masso i Tamayo
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VUITÈ.- En cas de subcontractació es regirà per la normativa establerta en
els articles 227 i següents del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(RDL 3/2011, de 14 de novembre). En tot cas, l’empresa LA FERA FEROTGE haurà
de comunicar anticipadament i per escrit a aquesta corporació ó la intenció de
celebrar subcontractes, senyalant la part de prestació que es pretén subcontractar i
la identitat del subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquest per dur a
terme el servei. Només es podrà subcontractar fins un màxim del 60% de l’import
que resulti de la present contractació.
NOVÈ.- Traslladar la present resolució a la mercantil interessada, LA FERA
FEROTGE i apercebre-la expressament que, per a tal que assoleixi eficàcia la
contractació disposada, i abans de l'inici de la prestació dels serveis tècnics i
professionals, cal que aporti la següent documentació:
 Declaració jurada de no estar afectat per cap causa d’incapacitat o
incompatibilitat per efectuar aquesta contractació.
 Fotocòpia de l’alta d’autònoms a la Seguretat Social
 Fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil professional, corresponent
 a la seva activitat.
 Certificats d’estar al corrent de pagament de les obligacions amb la
Seguretat Social i l’Agència Tributària.
DESÈ.- Tal i com s'ha esmentat anteriorment, el contracte aprovat té la
naturalesa d'administratiu i s'efectua a l'empara de l'art. 10 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre) i finalitzarà el dia
16 de juliol de 2018, sense perjudici que li siguin, també, d'aplicació les causes de
resolució previstes a l'art. 223 i 308 de la mateixa norma esmentada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9.f) SERVEIS CARTOGRÀFICS PER LA CREACIÓ, LA DIGITALITZACIÓ I LA
INTEGRACIÓ DEL PLANEJAMENT DEL MUNICIPI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/726 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Diputació de Girona ha creat la Xarxa Local SITMUN, a través de la qual, posa a
l’abast dels Ajuntaments de la demarcació el Sistema d’Informació Territorial
Municipal (SITMUN), que és una eina per a la consulta i anàlisi de la cartografia
municipal. Aquesta eina permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor
tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales.
La plataforma SITMUN és de lliure accés per la ciutadania, que pot consultar des de
les dades del cadastre fins al tipus de sòl de la seva parcel·la o la xarxa viària.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de carregar a l’esmentada plataforma el
planejament del municipi, s’ha sol·licitat pressupost a una empresa especialitzada,
per a la prestació dels serveis cartogràfics per la creació, la digitalització i la
integració del planejament municipal.
Vist el pressupost presentat per CONSULTORIA TÈCNICA NEXUS GEOGRAFICS, S.L.
(RE número 4358 de 10/07/2017) per a la prestació dels serveis esmentats,
incloent les cartografies següents:




Classificació del sòl, sectors, qualificacions.
Tractament normativa, generant un PDF per clau de qualificació, classificació
i sector.
Generació arxius CAD a partir dels shapes estructurats de planejament.
Creació dels arxius CAD corresponents a classificació, qualificació i sectors.
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Les activitats a realitzar inclouen la digitalització i vincle amb normativa, integració
en esquema BD geogràfica (SITMUN), disseny procediment càrrega, i configuració
de serveis de mapes en el SITMUN.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència d’aquesta 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, sens
perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials.
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.- Acceptar el pressupost presentat per CONSULTORIA TÈCNICA
NEXUS GEOGRAFICS, S.L., amb domicili a Girona-17003, al carrer Joaquim Botet
Sisó, número 6, i amb NIF B-17.525.429; per import de CINC MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-CINC EUROS (5.965,00.-€), més MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS
EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (1.252,65.-€), en concepte d’IVA, per a la
prestació dels serveis cartogràfics per a la creació, digitalització i integració del
planejament municipal a la plataforma SITMUN.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.920.227.06 del pressupost vigent.
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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9.g) ADQUISICIÓ EQUIPAMENT AUDITORI. APROVACIÓ PRESSUPOST I
ADJUDICACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2017/729 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès la voluntat de l’equip de Govern que jo presideixo de poder comptar amb un
sistema de gravació i edició de vídeos per la sala d’actes de l’Ajuntament que
inclogui:
-

1 càmera.
1tripode.
1tarja 128 Gb.
1 sistema informàtic IMAC 21 4k .

Elia Masso i Tamayo
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Vist els pressupostos presentats per les següents empreses:
EMPRESA

Núm. REG ENTRADA

IMPORT

So i Multimedia per
l’espectacle

2366

5.740 € (iva exclòs)

Go Show Group

2390

6070 € (iva exclòs)

Match sol i llum s.l.

2375

5.143 € (iva exclòs)

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència d’aquesta 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, sens
perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials.
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.- Acceptar el pressupost presentat per MATCH SOL I
NIF B17574500 i domicili al carrer Mosquerola, 53 de Vilablareix
CINC MIL CENT QUARANTA-TRES
EUROS, 5.143 €, (IVA
subministrament de l’equipament descrit en l’antecedent d’aquest
seva instal·lació i posada en funcionament.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec del
pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a MATCH SOL I LLUM SL.

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 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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