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 12 de juny 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.
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14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

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

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 29 DE MAIG DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A B V
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. B D G
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A LL X
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7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ALBERT TULSÀ SL
8. RETORN DE L'AVAL A EQUIPTURIS, SA PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT I MOBILIARI DE LA CUINA INDUSTRIAL
DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA.
9. CONTRACTACIÓ
DE
LA
GESTIÓ
D'INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS . ACORD D'INICI EXPEDIENT

ESPORTIVES

10. REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A PUNTUAJOCS, SL.
11. GENERACIÓ ARXIUS GML PLÀNOL CARRER ARBOÇ. ADJUDICACIÓ
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12. CONDICIONAMENT D'UN TRAM
L'AJUNTAMENT. ADJUDICACIÓ.
13. ADQUISICIÓ
MUNICIPALS

D'INMOBILITZADORS

DE

L'APARCAMENT

DE

VEHICLES

EXTERIOR

PELS

DE

VIGILANTS

14. SUBMINISTRAMENT D'UNA DESBROSSADORA MANUAL. ADJUDICACIÓ.
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15. CONTRACTES DE LES ACTUACIONS PER A L'APLEC DE LA FONT DEL MAS
VILÀ I LA FESTA MAJOR DE 2018
16. CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL
CENTRE DE L'EXERCICI 2017.
17. ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA CREADA A L'EMPARA DEL
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM),
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) I LA SOCIETAT
GENERAL D'AUTORS I EDITORS (SGAE)
18. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE UP SPAIN I L'AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS PER REGULAR EL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE XECS O
TRANSFERÈNCIA PER A LA LLAR D'INFANTS PER AL PAGAMENT PARCIAL O
TOTAL DE LA QUOTA D'ALGUNS BENEFICIARIS. APROVACIÓ:
19. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS).
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2018
20. URGENTS:
20.1 TREBALLS DE DESBROSSAMENT
MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ

DE

DIVERSES

PARCEL·LES

20.2 REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA.
21. PRECS I PREGUNTES
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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 29 DE MAIG DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/590 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local
celebrada el proppassat dia 29 de maig de 2018 (RESJGL2018/11).
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 29 de maig de 2018(RESJGL2018/11).

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2018/565 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la relació de factures que s'indicarà.
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 F/2018/11 que s'adjunta al present
com annex, d'import VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA EUROS I SETANTADOS CÈNTIMS (29.940,72€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo
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3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2018/535 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
d'ABRIL, en període voluntari i executiu, per un import total de 205.127,27€, pels
conceptes tributaris que s'hi detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponent el mes d'ABRIL tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s'indiquen.
EXERCICI
2018
2018

CONCEPTE
CEMENTIRI
DTE.
PER
PAGAMENT
ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
2018
ESCOMBRARIES
2018
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2018
IBI URBANA
2018
IIVNTU
2018
IVTM
2018
MULTES/SANCIONS
2018
RECÀRREC EXTEMPORANEÏTAT
2018
REDUCCIÓ
25%
(RECÀRREC
EXTEMPORANEÏTAT)
TOTAL CÀRRECS
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IMPORT
4.538,84
-130,00
148.213,19
164,13
140.958,22
28.183,58
791,10
260,00
109,18
-55,72
323.032,52€
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TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes d'ABRIL 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
CONCEPTE
2012
IVTM
2018
IVTM
TOTAL BAIXES

IMPORT
122,23
162,15
284,38
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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.

4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A B V
Vista la proposta d’acord número PRP2018/567 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/291, 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 següent llicència urbanística:


Exp. Número: 291 - 01 11 004 65 /2018



Sol·licitant: A B V



Obres que s’autoritzen: REFORMA CUINA



Emplaçament: VEINAT ESTACIÓ, (BÚSTIA 75)



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).
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ................................................ 96,82.-€
(pagament efectuat en data 21/05/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 158,29.-€
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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 Aquesta llicència només autoritza al desaigües particulars. En el cas que calgui
actuar en connexió de la canonada principal, caldrà fer una nova petició.
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 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 06/06/2018)
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. B D G
Vista la proposta d’acord número PRP2018/568 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/299 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:
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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:



Exp. Número: 299 - 01 11 004 73 /2018



Sol·licitant: B D G



Obres que s’autoritzen: AMPLIACIÓ HABITATGE



Emplaçament: C/ MEDITERRANI, 1



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.-€
(pagament efectuat en data 24/05/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 190,49.-€
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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: -

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
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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 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 06/06/2018)
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A LL X
Vista la proposta d’acord número PRP2018/577 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/301, 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 següent llicència urbanística:


Exp. Número: 301 - 01 11 004 74 /2018



Sol·licitant: A LL X



Obres que s’autoritzen: CANVI PARCIAL DE COBERTES DE DOS LOCALS
ANNEXES



Emplaçament: CAN PLA
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Referència cadastral: 000200400DG83E0001QT



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ..................... 268,32.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO):.................................................................... 312,87.-€

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: -

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 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 07/06/2018)
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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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7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ALBERT TULSÀ SL
Vista la proposta d’acord número PRP2018/578 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/214, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

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



Exp. Número: 214 - 01 11 004 55 /2018



Sol·licitant: ALBERT TULSÀ, S.L.



Obres que s’autoritzen: MILLORA AGRÍCOLA UNINT DUES PARCEL.LES
MITJANÇANT L’OMPLIMENT DEL VOLUM D’UNA BASSA AMB TERRA PER
PODER TREBALLAR EL CONJUNT DE LES DUES PARCEL.LES



Emplaçament: (MAS CALÇADA)



Referència cadastral: 17159A005000320000QY i 17159A005000330000QG



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................. 96,82.-€
(pagament efectuat en data 30/05/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 55,62.-€

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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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 El reomplert de la bassa artificial de Can Calçada amb terra de qualitat es pot
executar, si bé no es podran eliminar els límits parcel.laris ni la vegetació ruderal
existent, tal com descriu l’article 144.2 de les Normes Subsidiàries.
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14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA
Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

8. RETORN DE L'AVAL A EQUIPTURIS, SA PEL SUBMINISTRAMENT I
INSTAL·LACIÓ DE L'EQUIPAMENT I MOBILIARI DE LA CUINA INDUSTRIAL
DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA.

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2018/549 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que l’empresa EQUIPTURIS, SA amb CIF A58420290, l’any 2011 va
subministrar i instal·lar l’equipament i mobiliari de la cuina industrial del Centre
d’Innovació Gastronòmica Industrial de Riudellots de la Selva (FOODLAB),
formalitzant-se l’acta de recepció en data 06/02/2012.
Vist que va fer entrega d’aval bancari del Banc Popular Español per import de
8.405,01 € com a garantia definitiva, establint-se un termini de garantia de 60
mesos.
Atès que en data 16 de maig d’enguany, (RE 2842-2), un cop transcorregut el
termini de garantia, la referida empresa ha presentat sol·licitud de devolució de
l’aval prestat
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Vist que en data 5 de juny de 2018, la tècnica de promoció econòmica municipal
ha realitzat una inspecció per comprovar l’estat del mobiliari i equipament
subministrat i ha realitzat un informe (RE 10.215) en el que es fa constar que els
elements subministrats es troben en correctes condicions de funcionament.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Disposar al devolució de l’aval bancari de BANC POPULAR inscrit al
Registre d’avals de l’entitat amb el número 0283/00118 d’11 de juliol de 2011,
dipositat per EQUIP TURIS, SA amb CIF: A58420290, per import de 8.405,01 €
(vuit mil quatre-cents cinc euros amb un cèntim) com a fiança definitiva per
l’acompliment de les obligacions derivades de la licitació del contracte de
manteniment de maquinària i equipament subministrat al Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Riudellots de la Selva, 13 de juny de 2018

Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. CONTRACTACIÓ
DE
LA
GESTIÓ
D'INSTAL·LACIONS
MUNICIPALS . ACORD D'INICI EXPEDIENT

ESPORTIVES

Vista la proposta d’acord número PRP2018/575 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que el 9 de juny de 2018 finalitza el contracte de gestió del servei públic
d’instal·lacions esportives municipals.
Vist l’informe del regidor d’esport, el Sr. Gerard Fabrellas on posa de manifest la
voluntat de l’Ajuntament de promoure un nou concurs públic de concessió per la
gestió de totes les instal·lacions municipals, que inclourà:
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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1) El servei de consergeria, atenció al públic, control d’accés de les
instal·lacions i serveis administratius del pavelló, camp de futbol i piscina.
2) El servei de monitoratge d’activitats esportives i lúdiques a les instal·lacions
municipals inclosa l’organització de casals per les temporades de vacances.
3) El servei de salvament i socorrisme de la piscina.
4) El servei de manteniment diari de la piscina , pavelló i camp de futbol.
5) El servei de neteja del pavelló, piscina i camp de futbol.
6) El servei de bar de la piscina
7) El servei de venda automatitzada de líquids i sòlids al pavelló

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Que s’iniciï l’expedient per la contractació
instal·lacions esportives municipals.

de la gestió de les

SEGON.- Que la Secretària Interventora emeti un informe sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent als efectes de determinar l’òrgan competent així com de
legislació aplicable en el procediment de contractació.
TERCER.- Que els serveis tècnics emetin un informe sobre la procedència de
licitació per lots.
QUART.ACORDAR la pròrroga del contracte pel temps que duri la
tramitació de la licitació pública, que en cap cas podrà tenir una durada superior als
4 mesos.
CINQUÈ.- RATIFICAR aquest acord pel Ple municipal del dia 2 de juliol de

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

2018.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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10. REQUERIMENT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A PUNTUAJOCS, SL.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/550 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Constituïda la mesa de contractació en sessió del dia 17 de maig de 2018, es
procedir a l’obertura del sobre 1 dels licitadors presentats:
- Puntuajocs s.l.
- L’Associació Taller d’art, cultura i creació.
- La fera Ferotge SCCL, Educació i lleure sense ànim de lucre.
Examinada tota la documentació els membres de la mesa per unanimitat es va
acordar requerir a “La Fera Ferotge SCCL, Educació i lleure sense ànim de lucre” la
documentació acreditativa dels poders de la Sra. Laia Hernandez Argilés per actuar
en nom i representació de la “Fera Ferotge SCCL”.
En data 19 de maig de 2018 (RE 2915) per part de “La Fera Ferotge SCCL” es va
donar compliment al requeriment efectuat, aportant certificat de renovació de
càrrecs i membres del Consell Rector.
Constituïda la mesa de contractació en sessió de 31 de maig de 2018, la tècnica de
joventut municipal, exposa el seu informe de valoració de les memòries tècniques i
programes de treballs, presentat en data 30 de maig de 2018 (RE E2018010081),
amb el resultat següent:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

MEMÒRIA VALORADA
(MÀXIM 10 PUNTS)

PUNTUAJOCS, S.L.

10

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
Elia Masso i Tamayo
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TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

5

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA

5

09/05/18 (RE2710)

Posteriorment es procedeix a l’obertura del sobre núm. 2 dels licitadors presentats:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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PUNTUAJOCS, S.L.

PREU

13. 350 € + IVA

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

14.000 € + IVA

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA

14.000 € +IVA

09/05/18 (RE2710)
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En conseqüència el resultat del procediment de contractació és:
DENOMINACIÓ SOCIAL/NOM

PUNTUAJOCS, S.L.

PREU/
PUNTUACIÓ

13. 350 € / 40

MEMÒRIA
VALORADA

10

TOTAL

50 punts

08/05/18 (RE 2697) FAX+CC
TALLER D’ART CULTURA I CREACIÓ

14.000 € /38,14

5

43,14 punts

14.000 € /38,14

5

43,14 punts

09/05/18 (RE 2704)
LA FERA FEROTGE COOPERATIVA

Elia Masso i Tamayo
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14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

09/05/18 (RE2710)

La mesa de contractació per unanimitat dels seu membres, proposa a l’òrgan de
contractació, l’adjudicació del contracte a l’empresa PUNTUAJOCS, S.L.
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.- Requerir a PUNTUAJOCS, 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. en
el seu cas, aporti el compromís.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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11. GENERACIÓ ARXIUS GML PLÀNOL CARRER ARBOÇ. ADJUDICACIÓ

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/560 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que per donar compliment a la formalització de la cessió de terrenys afectats
pel nou vial situats fora de sector, segons informació del Registre de la Propietat, és
necessària la generació d’arxius GML (Geographical Markup Language) del plànol de
la cessió del Carrer Arboç per la seva incorporació a la web de la Seu Electrònica del
Cadastre.
Atès que TERRANATVER, S.L. va ser requerida en data 26 de març de 2018 als
efectes d’aportar aquests arxius, sense que a dia d’avui hagi complert el
requeriment efectuat.
Vist que l’empresa GEO3, S.L. va realitzar, en el seu dia, el plànol en paper i ja té
la informació per realitzar el plànol GML de la cessió.
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.
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.- Adjudicar a GEO 3, SA amb CIF: A-17.047.473 i domicili a C/ Sant
Grau, 75 2º 3ª de 17162 Bescanó, la generació d’arxius GML del plànol de la cessió
del Carrer Arboç, per import de 181,50 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.22706 del
pressupost de l’exercici d’enguany.
TERCER.-Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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12. CONDICIONAMENT D'UN TRAM
L'AJUNTAMENT. ADJUDICACIÓ.

DE

L'APARCAMENT

EXTERIOR

DE

Vista la proposta d’acord número PRP2018/582 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquesta Corporació té la necessitat de condicionar l’aparcament exterior
de l’Ajuntament, arranjant-lo traient la graveta, ripant, anivellant, compactant i
estenen la graveta en una superfície de 1.200 m2.

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

A aquests efectes es considera necessària la contractació dels serveis d’una
empresa per tal que presti aquest servei.
Vist que s’han presentat els següents pressupostos:
Empresa
Albert Tulsà (RE 10145)
Xavier Alsina (RE 10253)

Preu pressupostat IVA exclòs
780,00 €
1.008,00 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy, de data 7 de juny de 2018.
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.

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 el pressupost i adjudicar a ALBERT TULSÀ, S.L. amb CIF
B17402249 i domicili a Polígon Industrial de Girona, Avda. Mas Pins, 49-51 de
Riudellots de la Selva, per treure la graveta, ripar, anivellar, compactar i estendre
la graveta en una superfície de 1.200 m2 a l’aparcament exterior de l’Ajuntament,
segons pressupost de 29 de maig de 2018, per un import total de 943,80 € IVA
inclòs.

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.454.21003 del
pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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13. ADQUISICIÓ
MUNICIPALS

D'INMOBILITZADORS

DE

VEHICLES

PELS

VIGILANTS

Elia Masso i Tamayo
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14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/524 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el redactat de l’article 104 del Real Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de vehicles a
motor i Seguretat vial, on es preveuen els supòsits d’immobilització de vehicles per
part dels agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, en l’exercici
de les seves funcions.
Vist que per l’adequat desenvolupament de les funcions dels vigilants municipals, i
per portar-les a terme de forma professional i adequada, han de comptar amb les
eines apropiades, es fa palesa la necessitat real i imminent de comptar amb
inmobilitzadors de vehicles, concretament dos de vehicles i dos de camions.
Atès que s’han sol·licitat els següents pressupostos:
Empresa

Data i
Entrada

Construcciones
mecánicas Duch, sa

24/05/2018
2999)

Electrónica
2012, sl

24/05/2018
3000)

Girona

Registre

Preu
unitari
Bloqueador
IRPG vehicle

Preu
unitari
Bloqueador
IRPG camió

(RE

263,00

398,00

(RE

328,75

497,50

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.
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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 el pressupost i adjudicar a CONSTRUCCIONES
MECÁNICAS DUCH, SA, amb NIF: A-17.039.835 i domicili a C/ Cartagena, 14 de
17005 Girona, per l’adquisició de dos inmobilitzadors de vehicles i dos
inmobilitzadors de camions, per un import de 1.599,62 € (IVA inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.133.62300 del
vigent pressupost municipal.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a CONSTRUCCIONES MECÁNICAS
DUCH, SA.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

14. SUBMINISTRAMENT D'UNA DESBROSSADORA MANUAL. ADJUDICACIÓ.

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/583 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat d’adquirir una desbrossadora manual
per substituir l’anterior que està en desús pel desgast d’anys d’utilització. A aquests
efectes es considera necessària la contractació d’una empresa per tal que la
subministri.
Vist el pressupost presentat per Taller Brugulat, s.l, de data 5 de juny de 2018
d’una desbrossadora FS460-C-EM AUTOCUT 40-2 d’import 825,62 € que amb un
descompte del 10% ascendeix a 743,06 € IVA exclòs.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy, de data 7 de juny de 2018.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a TALLER BRUGULAT, SL. amb
CIF
B17497173 i domicili al Carrer Camprodon. 29 de Llagostera, pel
subministrament d’una desbrossadora FS460 C-EM AUTOCUT 40-2, segons
pressupost de 4 de juny de 2018, per un import total de 899,10 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.330.62302 del
pressupost vigent.
Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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15. CONTRACTES DE LES ACTUACIONS PER A L'APLEC DE LA FONT DEL MAS
VILÀ I LA FESTA MAJOR DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/572 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’uns concrets grups musicals en el
decurs dels actes de l’aplec de la Font del Mas Vilà i de la Festa Major d’enguany i
per això ja s’han sol·licitat alguns pressupostos.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vist el contracte presentat per The Red Empire Business Group SL per a la Festa
Major:
Grup/Artista

Representant

Data i hora
Actuació

Import
(sense IVA)

DAVID
BUSQUETS

THE RED EMPIRE
BUSINESS GROUP SL

29/09/2018;
23h

2.000,00.-€

Data i
registre
d’entrada
24/05/2018;
2988

Vist el contracte presentat per D R G per a l’aplec de la Font del Mas Vilà:
Grup/Artista

Representant

Data i hora
Actuació

Import
(sense IVA)

ASSOCIACIÓ
BANDA-COBLA
COL·LEGI SANTA
MARIA

DRG

17/06/2018;
17h

600,00.-€

Data i
registre
d’entrada
29/05/2018;
10039

Vist el contracte presentat per FM ESPECTACLES SL per a l’estiu:
Grup/Artista

Representant

Data i hora
Actuació

Import
(sense IVA)

MEUGENIO

MUSTRAMIT SL

27/07/2018;
22h

1.450,00.-€

Data i
registre
d’entrada
07/06/2018;
10297

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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Atès que, el passat 24 de maig de 2018, FM espectacles SL va presentar el
contracte de la COBLA CIUTAT DE GIRONA per import a abonar de 920,00.-€.
Donat que el contracte de la COBLA CIUTAT DE GIRONA s’ha modificat, FM
ESPECTACLES SL, a data 6 de juny de 2018, ha presentat de nou el contracte per
un import de 1.170,00.-€.
Vistos els contractes presentats per FM ESPECTACLES SL:
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Grup/Artista

Representant

Data i hora
Actuació

Import
(sense IVA)

JUGAMENUT

MIMAJOCS SL

850,00.-€

COBLA CIUTAT
DE GIRONA

ASSOCIACIÓ
CULTURAL DOS PER
QUATRE
ER

29/09/2018;
12h
29/09/2018;
A concretar

ENRIC MAGOO

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

GRUP
MACEDÒNIA

PASCUAL ARTS MUSIC
SLU

30/09/2018;
12 h
30/09/2018;
18 h

1.170,00.-€
700,00.-€
4.500,00.-€
+ rider tècnic

Data i
registre
d’entrada
06/06/2018;
10252
06/06/2018;
10255
06/06/2018;
10234
06/06/2018;
10050

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/307, de dat 8 de juliol de 2015.
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.- Acceptar les condicions establertes en el contracte presentat per
The Red Empire Business Group SL, representant de l’artista DAVID BUSQUETS.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

SEGON.- Acceptar les condicions establertes en el contracte presentat per D
R G, com a Presidenta de l’ASSOCIACIÓ BANDA-COBLA COL·LEGI SANTA MARIA.
TERCER.- Acceptar les condicions establertes en els contractes presentats
per FM ESPECTACLES SL:
-

JUGAMENUT
COBLA CIUTAT DE GIRONA
ENRIC MAGOO
GRUP MACEDÒNIA
MEUGENIO

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

QUART.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes, el Sr. Josep
Mª Corominas i Pujol, per a subscriure els corresponents contractes.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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16. CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A GENT GRAN DE RIUDELLOTS
DE LA SELVA "EL LLIRI BLAU". RESULTAT ECONÒMIC DE LA GESTIÓ DEL
CENTRE DE L'EXERCICI 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/566 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que l’Ajuntament de Riudellots és titular de l’equipament del Centre de Serveis
d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”.
Atès que aquesta corporació local va delegar la gestió dels serveis del Centre de
Serveis d’àmbit rural per a gent gran “El Lliri Blau”, en data 1 de març de 2011, al
Consorci de Benestar Social de la Selva, soci de SUMAR, Empresa de Gestió d’Acció
Social, S.L., per a la prestació material dels serveis delegats, ja sigui directament o
a través dels mitjans i els ens instruments de què disposi aquest.
Així, es va formalitzar en conveni d’encàrrec de la gestió entre aquesta corporació
local i el Consorci de Benestar Social de la Selva i SUMAR, Empresa d’Acció Social,
S.L. de la posada en funcionament i gestió del Centre de Serveis d’àmbit rural per a
gent gran del municipi de Riudellots de la Selva, en data 11 de març de 2011, i
modificat per addenda de data 2 de maig de 2013. Posteriorment, en data 16 de
desembre de 2014 es va dissoldre el Consorci de Benestar Social de la Selva i el
Consell Comarcal de la Selva es subroga a efectes 1 de gener de 2015 en tots el
drets i obligacions del Consorci de Benestar Social de la Selva, incloent tots els
contractes i convenis subscrits pel mateix amb entitat públiques i privades, entre
ells el Centre de Serveis de Riudellots.
Vist que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, en data 9 de maig de 2018 (registre
d’entrada núm. 2702) ens han presentat la memòria explicativa i comptable de la
gestió del Centre de Serveis corresponent a l’any 2017.
Vist que la clàusula vuitena de l’addenda del conveni d’encàrrec de la gestió disposa
que SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L. es compromet a retornar a l’Ajuntament
els excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis, una vegada
deduïdes les despeses que es generen en el propi centre i el 8% dels ingressos
derivats de la prestació en concepte de preu per a la gestió realitzada per SUMAR,
d’acord a les tarifes de prestació del servei aprovades anualment per aquest
Ajuntament.
Atès que l’import dels excedents nets resultants de la gestió del Centre de Serveis
d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, per a l’exercici 2017, és
de 12.346,00€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la memòria i la liquidació de l’exercici 2017 presentada
per SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L de la gestió del Centre de Serveis d’àmbit
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Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva. S’adjunta relació d’ingressos i
despeses:

SEGON.- Sol·licitar a SUMAR, Empresa d’Acció Social, S.L, reintegri el 100%
de l’excedent 2017, per import de 12.346,00€ resultants de la gestió del Centre de
Serveis d’àmbit rural per a la gent gran de Riudellots de la Selva, detallada en el
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punt anterior, mitjançant transferència bancària al compte corrent de l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva, següent:
Entitat: BANC POPULAR
Número de compte: ES24 0075 0964 8206 6042 4645
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a Sumar Empresa Pública
d’Acció Social de Catalunya.

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

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

17. ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA CREADA A L'EMPARA DEL
CONVENI SUBSCRIT ENTRE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS (ACM),
LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA (FMC) I LA SOCIETAT
GENERAL D'AUTORS I EDITORS (SGAE)

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2018/586 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Societat General d’autors i editors (SGAE) es dedica a la defensa i gestió
col·lectiva dels drets d'explotació o d’altres de caràcter patrimonial de la propietat
intel·lectual dels autors i editors.
Atès que aquesta corporació té la obligació liquidar els import que corresponguin a
pagar a la SGAE de per cada actuació musical o artística.

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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Vista la proposta d’adhesió opcional de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la
TARIFA SIMPLIFICADA, creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
Atès que les tarifes que s’apliquen per aquest exercici de l’any 2018 pels municipis
entre 2001-3000 habitants és de 1.963,33€.
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’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva a la
TARIFA SIMPLIFICADA creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre
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l’Associació Catalana de Municipis (ACM),la Federació de Municipis de Catalunya
(ACM) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), en la modalitat següent:



Tram per habitants: entre 2001-3000
Abonament en un sol pagament abans de l’1 de maig de cada exercici.
Import: 1.963,33.-€

S’adjunta el conveni com annex I a la present proposta.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

SEGON.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura, en nom i
representació de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, del document d’adhesió i
per realitzar les gestions que siguin necessàries d’aquest acord.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
ANNEX I:
ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA
Document d’adhesió opcional de la corporació local a la TARIFA SIMPLIFICADA
creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre la l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat
General d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002.
Ilma. Sra. MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de RIUDELLOTS DE LA SELVA, de la província de GIRONA, de
conformitat amb l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquesta corporació
amb data 12 DE JUNY DE 2018, i en ús de les facultats que li han estat conferides
en virtut d’aquest acord per a la signatura del present document d’adhesió
opcional, així com de tots els que sigui necessari ratificar perquè aquesta corporació
es beneficiï dels règims previstos per als ajuntaments adherits al conveni subscrit
entre l’ACM, la FMC i la SGAE que siguin d’interès per al municipi, declara que
coneix el contingut de la TARIFA SIMPLIFICADA i, mitjançant la signatura del
present document, accepta les obligacions i els beneficis que se’n deriven, d’acord
amb les següents
CLÀUSULES

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la
comunicació pública de les obres del repertori de petit dret administrades per la
SGAE resta condicionada al pagament anual de les quantitats associades al tram
d’habitants de l’entitat d’acord amb les taules de tarifes comunicades pels signants
del conveni.
SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se
celebrin amb preu d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les
mateixes obligacions que els que se celebren amb accés gratuït i sense cap
exigència prèvia.
TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les
deduccions que aquesta preveu, és condició indispensable que en el moment de la
subscripció d’aquest document l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels
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signants del conveni i que compleixi els terminis de pagament i de comunicació del
contingut de la programació previstos en la definició d’aquesta tarifa.
QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la
data de la signatura i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de
desembre del 2018.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per la següent
fórmula:
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les
activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a
partir de la seva celebració.
Pagament en dos terminis, un abans de l’1 de maig i l’altre abans de l’1 de
setembre, tots dos referits al mateix exercici pressupostari en què es
realitzin les activitats. La informació sobre les activitats programades s’ha de
facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva celebració.
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans del 31 de desembre del mateix
exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre
les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30
dies a partir de la seva celebració.
Totes les fórmules plantejades en aquest document impliquen l’obligació d’efectuar
el pagament mitjançant domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats,
així com la dotació anual de crèdit pressupostari suficient per atendre les quantitats
que corresponen a la tarifa escollida, dotació que l’entitat de gestió pot contrastar
abans de l’emissió de la factura.
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que
estableix el conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs
comunicant per escrit a la SGAE l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir
d’aquell moment amb la deducció corresponent, sempre que es compleixin els
terminis de pagament i les condicions que es preveuen en cada cas. Quan
s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es recullen a la
definició de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.

Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa
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A Riudellots de la Selva, 8 de juny de 2018
Montserrat Roura i Massaneda
L’Alcaldessa presidenta”
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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18. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE UP SPAIN I L'AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS PER REGULAR EL FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE XECS O
TRANSFERÈNCIA PER A LA LLAR D'INFANTS PER AL PAGAMENT PARCIAL O
TOTAL DE LA QUOTA D'ALGUNS BENEFICIARIS. APROVACIÓ:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 14/06/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/587 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’empresa Chèque Déjeuner España, S.A, mitjançant la modalitat
Educaninfantil estableix un sistema de pagament amb xecs de les quotes
establertes en els centres d’educació infantil (0 a 3 anys). Un gran número
d’empreses ofereixen Educainfantil als seus treballadors i treballadores la
possibilitat de redistribuir el seu salari i destinar una part al pagament de l’escola
infantil del seus fills mitjans el sistema de xecs.
Atès que una empresa el municipi ha ofert als seu treballadors i treballadores
aquest sistema de pagament.
Vista la proposta presentada per l’empresa Chèque Déjeuner España, S.A de fer un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per tal
d’establir un funcionament correcte dels serveis de Xecs o transferència per a la
Llar d’Infants per al pagament parcial o total de la quota d’alguns beneficiaris.
Atès que s’ha de signar un conveni de col·laboració entre les dues parts per tal que
els beneficiaris d’aquest servei puguin rebre aquests xecs/transferències de la Llar
d’Infants mensualment.
Atès el que disposa l’article 86 de la llei 39/2015, 1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajunament de Riudellots
i l’empresa Chèque Déjeuner España, S.A per tal d’establir un funcionament
correcte dels serveis de Xecs o transferència per a la llar d’Infants per al pagament
parcial o total de la quota d’alguns beneficiaris. S’adjunta el conveni com annex 1
de la present proposta.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura del Conveni, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit que
sigui precís per a la seva formalització.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa Chèque Déjeuner
España, S.A.
ANNEX I:
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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19. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS).
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/580 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 15
de maig de 2018, es va acordar requerir a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) que especifiquessin les accions de
dinamització del polígon industrial previstes per l’any 2018.
Vista la sol·licitud de subvenció rectificada pel representat de l’associació APRS el
Sr. Xavier Fuentes Falgàs, amb registre d’entrada núm. ES2018010267 de data 6
de juny de 2018, amb indicació de les accions previstes de dinamització del polígon
industrial.
Atès que la referida entitat ha justificat degudament les subvencions que li han
estat concedides fins el moment.
Vist que el Pla d’acció de desenvolupament econòmic Local pels anys 2015-2020,
aprovat per la Corporació per Resolució Alcaldia 2015/237, de 20 de maig de 2015,
té entre d’altres, com a línia estratègica el desenvolupament empresarial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la dinamització empresarial del
municipi.
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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.- Atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de
Riudellots de la Selva (APRS) amb CIF número G17369372, una subvenció per
import de 6.000,00€, pel finançament de part de les despeses del polígon industrial
de Riudellots de la Selva.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 422.48020 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la subvenció
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat

30

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

5d1d2fca802744f6ba31a3caf0d06c5d001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

concedida, per import igual o superior a 9.600,00€, amb els models normalitzats
aprovats per aquesta corporació:
- Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i despeses) i
certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

14/06/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de
publicitat o difusió que realitzin sobre les actuacions objecte de la present
subvenció.
SISÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) pel seu coneixement, i si en un termini
d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques per a la seva aplicació.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

20. URGENTS:
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20.1 TREBALLS DE DESBROSSAMENT
MUNICIPALS. ADJUDICACIÓ

DE

DIVERSES

PARCEL·LES

Vista la proposta d’acord número PRP2018/595 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de desbrossar diverses parcel·les
municipals per tal d’acomplir amb les obligacions que exigeix la normativa vigent.
Vist que les parcel·les urbanes a desbrossar representen 10.916 m2.
 Zona Foodlab: 2513 m2 + 4576 m2
 Polígon Llevant: 1600 m2
 Ponent residencial: 2227 m2
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A aquests efectes es considera necessària la Contractació dels Serveis d’una
empresa externa per tal que realitzi aquest servei.
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Vist que s’han presentat els següents pressupostos:
Empresa

Preu pressupost sense IVA

ALBERT TULSÀ, SA (RE 10254)

654,96 €

EI BROT SERVEIS INTEGRALS DE
JARDINERIA, SLU (RE 10305)

420,00 €

SITJAS, S.C (RE 10313)

330,00 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la regidora Sra. Carme
Camps i Goy, de data 11 de juny de 2018.
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.
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 pressupost i adjudicar a SITJAS, S.C amb CIF:
J17378399 i domicili a V/Mosqueroles, nº 6 17244 de Cassà de la Selva, pel
desbrossament de 10.916 m2 segons pressupost d’11 de juny de 2018, per un
import total de 399,30€ IVA inclòs.
TERCER.- Es va evident a l’empresa adjudicatària que el termini d’execució
dels treballs de desbrossar les parcel·les referenciades, és d’una setmana a partir
de la seva adjudicació.
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.171.21002 del
pressupost vigent.
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CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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20.2 REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/589 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Constituïda la mesa de contractació en sessió del dia 11 de juny de 2018, es
procedeix a l’obertura dels sobres de les empreses que han presentat oferta a la
licitació de l’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de la
Selva Fases 1 i 9, amb el següent resultat:

EMPRESA

PREU/PUNTS

GARANTIA
ADDICION
AL/PUNTS

TOTAL

AGLOMERATS GIRONA, SA

262.577,80 = 7

4 ANYS = 2

9

RUBAU TARRÉS, SAU

263.795,31 = 6

4 ANYS = 2

8

CONSTRUCCIONS RUBAU, SA

266.473,85 = 3

4 ANYS = 2

5

AGUSTÍ MASOLIVER, SA

263.800,00 = 5

-

5

XAVIER ALSINA, SA

265.150,00 = 4

2 ANYS = 1

5

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

248.643,99 = 8

4 ANYS = 2

10

Atès que l’empresa que ha obtingut millor puntuació és la presentada per l’empresa
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA amb NIF: A-17034505, per l’execució del contracte
corresponent a l’arranjament de l’asfaltatge del polígon industrial de Riudellots de
la Selva Fases 1 i 9.
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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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Requerir a la mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, que ha
obtingut la millor puntuació, per tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des
de la data d’enviament de la comunicació, constitueixi garantia definitiva, així com
que aporti, si s’escau, el compromís referit a l’article 75.2 de la LCSP.
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.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
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Són les 20:00 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

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

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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