ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 12 DE
SETEMBRE DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000018
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 12 de setembre de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala 1
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Lluis Marti Barnes Tarres, Regidor
Gerard Fabrellas Ciurana, Regidor
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Amb veu i sense vot:
Cap
Han Excusat la seva absència:
Cap
No han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. VARIS
4.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
5.- LLICÈNCIES:
5.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J N S
5.2.- LLICÈNCIA URBANÍSITCA. TESDIR 25 SL
6.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE TERRENY
7.- SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI DE L'IMPACTE ACÚSTIC ALS CONCERTS DE
LA FESTA MAJOR 2018. ADJUDICACIÓ.
8.CONTRACTACIÓ
SUBMINISTRAMENT
EQUIP
MULTIFUNCIÓ
PER
LA
BIBILIOTECA.ADJUDICACIÓ.
9.- APROVACIÓ INICIAL DELS PREUS PÚBLICS PER A LA CESSIÓ D'ÚS DELS ESPAIS
DEL FOODLAB
10.- APROVACIÓ CELEBRACIÓ DE LA SISENA EDICIÓ DE LA FIRA FIPORC
11.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ D'UN
AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)

12.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AGRUPACIÓ CULTURAL I
ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY 2018. AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ.
13.- URGENTS:
13.1 SERVEIS DE COMPACTACIÓ D'UNA PARCEL·LA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ
13.2 CONTRACTES I PRESSUPOSTOS FESTA MAJOR 2018
14.- PRECS I PREGUNTES
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 24 de juliol de 2018
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/15 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT DIVUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (118.424,89€).
SEGON.- Aprovar les despeses de locomoció que s’adjunten al present annex,
d’import MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS I SEIXANTA CÈNTIMS (1.980,60€) i
procedir al seu pagament.
TERCER.- Prendre coneixement, i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 7/2018 per import de NORANTA MIL TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS
I NORANTA CÈNTIMS (90.379,90€), corresponent al període comprés entre el dia 1 i
31 de juliol de 2018, aprovada mitjançant resolució d’Alcaldia número
2018DECR000522, la qual s’annexa.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en
el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
JULIOL, en període voluntari i executiu, per un import total de 346.637,68€, 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 1.193,31€
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponent el mes de JULIOL 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
2018
2018
2018
2018
2018
2018
TOTAL CÀRRECS

CONCEPTE
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
IAE
IBI RÚSTICA
IBI URBANA
IIVTNU
IVTM
MULTES/SANCIONS

IMPORT
-300,00
153,53
612.405,19
137,31
909,60
66.948,16
211,32
2.360,00
682.825,11€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents el mes de JULIOL 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
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2018
2018
2018
TOTAL BAIXES

CONCEPTE
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
ESCOMBRARIES
IAE
ESCOMBRARIES
IBI URBANA
IVTM

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

IMPORT
317,08
317,08
322,79
332,47
432,21
432,21
432,21
290,00
290,00
49,58
290,00
1.979,33
216,20
5.701,16€

4.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
L’Àrea d’Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès 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 juliol, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 18.945,98€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels
quals 4.914,32€ corresponen 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 de
recaptació de les sancions que es puguin derivar de procediments d’inspecció i
comprovació limitada serà l’import equivalent el 100% del recaptat. Per la qual cosa,
la liquidació definitiva del mes de gener serà 14.031,66€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l'Àrea d'Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de juliol, en
període voluntari i executiu, per un import total de 14.031,66€, en concepte
d’inspecció IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

5.0.- LLICÈNCIES:
5.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J N S
Vist l’expedient de llicència urbanística número 130 26/2018 i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
Vistos els informes emesos per la tècnica urbanística municipal, de data 22 de juny de
2018 amb caràcter favorable i de l’enginyer municipal, de data 31 de juliol de 2018.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 130 26/2018



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
AMPLIACIÓ PLANTA SOTERRANI DESTINADA A
GARATGE D’UNA ZONA PER TRASTER



Emplaçament: C/JOSEP PLA, 30 CANTONADA CARRER DELS ROURES

JNS



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):
Pressupost de l’obra .............................................. 26.180,00.-€
Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ....
3’09%
Quota impost .......................................................
808,96.-€

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:
1.1. La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article
11c del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat
posteriorment pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Programa
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.”

5.2.- LLICÈNCIA URBANÍSITCA. TESDIR 25 SL
Vist l’expedient de llicència urbanística indicat a l’encapçalament,
documents que hi figuren incorporats.

i els diversos

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 13 d’agost de 2018, amb
caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2018000426 – 2410- 000003-2018



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: Av. Mas Vilà, 98-100



Referència Cadastral : 4394403DG8349S0008HR



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.-€



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

TESDIR 25 SL
ADEQUACIÓ NAU PER FABRICACIÓ DE PIZZES

Pressupost de l’obra ........................................... 115.517,83.-€
Impost Construccions Instal·lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost .................................................... 3569,50.-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
5.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 La comunicació prèvia de l'activitat s'haurà de formalitzar un cop acabades les
obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la
comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències
sectorials necessàries per dur a terme l'activitat.
La comunicació prèvia de l'activitat s'haurà de lliurar juntament amb un projecte
tècnic redactat i signat per un tècnic competent, i amb una certificació tècnica
d'adequació de l'establiment a les mesures de prevenció i seguretat en matèria
d'incendis, així com del compliment dels requisits ambientals, de seguretat, sanitaris i
altres preceptius, d’acord amb la legislació aplicable.
6.

De caràcter urbanístic:

2.1 Les places d’aparcament hauran de ser senyalitzades sobre el paviment i no
podran ser utilitzades per altres usos que no siguin els d’aparcament.

2.2 El sector compta amb el sistema separatiu d’aigües negres i pluvials, per aquest
motiu, previ a l’obertura de l’activitat s’haurà de comprovar l’adequació de
l’abocament de les aigües negres a la xarxa corresponent.
7.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:

3.1. 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”
8.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article
11c del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat
posteriorment pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Programa
de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril.
4.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

6.0.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DEL TERRENY DEL BO CAL
QUECO AMB M.N.B.V PER DESTINAR-LO A APARCAMENT MUNICIPAL I PISTA
PETANCA
Atès que en data 3 d’abril de 2018, ha finalitzat el termini de cinc anys establert al
“conveni per la cessió d’ús d’una parcel·la per la seva destinació a aparcament gratuït
municipal” modificat pel conveni de modificació, per la cessió d’una finca per part de la
Sra. M.N.B.V on es preveu el canvi de destinació d’una part del terreny (60 m2) pel
seu condicionament com a pista de petanca.
Vist que la Sra. M.N.B.V, té interès en cedir en arrendament a l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva el terreny de referència cadastral 3587108DG8338N0001MF de
6.599 m2 sense edificar, ubicada a BO CAL QUECO proper al pavelló municipal.
Atès que l’Ajuntament està interessat en arrendar el terreny descrit per destinar-lo a
aparcament públic per la seva proximitat al pavelló municipal i una part (la part
terraplenada amb sauló i una superfície aproximada de 60 m2) per la pràctica de
l’esport de petanca.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Acordar amb efectes de 3 d’abril de 2018, l’aprovació del contracte
de lloguer, el contingut del qual es transcriu integra i unilateralment, a continuació:
“ A Riudellots de la Selva, 9 de juliol de 2018
REUNITS
D’una part la Sra. MONTSERRAT ROURA i MASSANEDA, en la seva condició
d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, actuant en el seu nom i
representació, segons preveu l’article 53.1a) del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
I de l’altra la Sra. M.N.B.V, amb DNI núm. X amb domicili al Veïnat de les Boires, 36
17184 Salitja-Vilobí d’Onyar.
Assistides per la Sra. ÈLIA MASSÓ i TAMAYO Secretària de la Corporació, en funció de
fedatari públic municipal.
Ambdues parts contractants es reconeixen capacitat per obligar-se i, de la seva lliure i
espontània voluntat,
MANIFESTEN
I.- Que entre les parts s’han subscrit amb anterioritat al present, en data 3 d’abril de
2006 el “conveni per la cessió d’ús d’una parcel·la per la seva destinació a aparcament
gratuït municipal” on només es preveia la destinació de l’ús del terreny cedit, com a
aparcament municipal; i en data 21 d’octubre de 2009 el “conveni de modificació al
conveni de data 3 d’abril de 2006, per a cessió d’ús d’una finca per part de la Sra.
M.N.B.V ” on es preveu el canvi de destinació d’una part del terreny (60 m2) pel seu
condicionament com a pista de petanca.
II.- Que al Sra. M.N.B.V és propietària de la parcel·la cadastral núm.
3587108DG8338N0001MF de 6.599 m2 sense edificar, ubicada a BO CAL QUECO de
Riudellots de la Selva, (s’adjunta plànol de situació segons certificació cadastral); finca
lliure d’edificació, ocupants i arrendataris i compleix els estàndards i té la ubicació
idònia per la instal·lació d’un aparcament municipal així com una pista de petanca.
III.- Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva està interessat en arrendar el terreny
descrit a la manifestació anterior, amb la finalitat de destinar-lo:
a) A aparcament públic per la seva proximitat al pavelló municipal, on es
realitzen nombrosos esdeveniments socials, esportius, lúdics i festius del poble
i on sol haver-hi afluència massiva de vehicles.
b) A pista de petanca o espai per a la pràctica de l’esport de petanca,
concretament la part terraplenada amb sauló d’una superfície de 60 m2 a la
part més propera al pavelló municipal.
IV.- Que a la part més propera de la finca amb el pavelló municipal, es fa necessari
construir una rampa d’accés al pavelló per vehicles i una de peatonal, dins el projecte
de reurbanització dels accessos al pavelló municipal de Riudellots de la Selva redactat
per l’arquitecte Sr. Josep Comas i Boadas.
V.- Que les parts atorgants han convingut l’arrendament de la parcel·la cadastral
descrita a la manifestació II d’aquest document, d’acord amb els següents, PACTES:

PRIMER.- La Sra. M.N.B.V cedeix en arrendament el terreny cadastral núm.
3587108DG8338N0001MF de 6.599 m2 sense edificar, ubicada a BO CAL QUECO de
Riudellots de la Selva, a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
SEGON.- La part arrendatària destinarà el local objecte del present
arrendament a aparcament gratuït municipal i a espai per a la pràctica de petanca.
TERCER.- A resultes de l’elevat cost de les obres que s’han d’efectuar tal i com
es detalla a l’apartat sisè, s’estableix l’arrendament pel període 10 anys a comptar del
proper 1 de juny de 2018. Finalitzat aquest termini es podrà prorrogar per tàcita
reconducció d’any en any, sempre i quan cap de les dues parts manifesti a l’altra per
escrit, i amb tres mesos d’antelació a la data de finalització del contracte o de
qualsevol de les seves pròrrogues, la seva voluntat de rescindir-lo. El termini de
duració pactat de 10 anys, és d’obligat compliment excepte que abans, es desenvolupi
urbanísticament el terreny objecte del contracte.
QUART.- La renta derivada del present arrendament s’estableix en l’import
anual de l’Impost de Bens Immobles que meriti la parcel·la arrendada. Aquest import
per l’any 2018 ascendeix a MIL-SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTACINC CÈNTIMS (1.668,95 €) ANUALS, més IVA.
Als efectes de pagament de la renda corresponent cada any, l’arrendadora un
cop hagi abonat l’impost de béns immobles de la finca de la parcel·la que es cedeix en
arrendament, emetrà una factura anual per l’import de l’impost de béns immobles
pagat més l’IVA corresponent, que es satisfarà mitjançant ingrés o transferència al
compte que l’arrendadora indiqui a aquests efectes.
La renta serà objecte d’actualització en funció de la variació que experimenti la
liquidació de l’impost de bens immobles de la parcel·la objecte d’arrendament, de
manera que la renta a pagar sigui l’import anual de l’impost de bens immobles més
IVA.
CINQUÈ.- De conformitat amb l’establert a l’article 36.3 de la Llei
d’Arrendaments Urbans (Llei 29/1994, de 24 de novembre), s’exceptuen de l’obligació
de prestar fiança les entitats que integren l’Administració Local, quan la renda
derivada de l’arrendament es satisfaci amb càrrec als seus respectius pressupostos.
SISÈ.- Per tal d’adequar la parcel·la al destí establert, l’arrendadora faculta i
autoritza expressament a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, a realitzar els
moviments de terres, instal·lacions i obres de menor entitat suficients pel correcte
funcionament del servei d’aparcament i pista de petanca que seran a càrrec de
l’arrendatària.
Tanmateix, l’arrendadora, manifesta que coneix el projecte de reurbanització dels
accessos al pavelló municipal de Riudellots de la Selva, redactat per l’arquitecte Sr.
Josep Comas i Boadas i que autoritza expressament a l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva a realitzar les obres pertinents a la seva parcel·la, per tal de construir les
rampes d’accés de vehicles i peatons segons projecte referenciat, amb un cost de
38.102,85 € a càrrec de l’arrendatària.
Mitjançant el present document l’arrendador faculta a l’Ajuntament a realitzar totes les
obres necessàries per adequar la parcel·la als destins establerts i les derivades del
projecte de reurbanització dels accessos al pavelló municipal de Riudellots de la Selva,
redactat per l’arquitecte Sr. Josep Comas i Boadas.
SETÈ.- De conformitat amb el punt quart de l’article 4 de la vigent Llei
d’Arrendaments Urbans, l’arrendatària renúncia de forma expressa a:
a) A la facultat de cedir, traspassar i sots-arrendar total o parcialment la
parcel·la objecte del present arrendament.

b) Modificar les destinacions pactades en el present contracte.
VUITÈ.- L’incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions resultants
del contracte donarà dret a la part que les hagués complert les seves, a exigir el
compliment de l’obligació o a promoure la resolució del contracte d’acord amb el que
preveu l’article 1224 del Codi Civil.
Així mateix, l’arrendador podrà resoldre de ple dret el contracte per les causes
següents:
a) La falta de pagament de la renda, o en el seu cas, de qualsevol de les
quantitats el pagament de les quals hagi estat assumit per la part
arrendatària.
b) El sots-arrendament o la cessió inconsentits.
NOVÈ.- A part del pagament de la renta pactada, l’arrendatària es compromet
a:
a) Mantenir en bon estat de conservació i neta la parcel·la mentre duri el
present arrendament.
b) Un cop resolt el contracte, a retornar a la propietària, el terreny cedit en
arrendament, lliure i expedit.
c) Assumir totes les responsabilitats amb independència de la seva naturalesa
que es derivin de les obres o instal·lacions realitzades a la parcel·la o de
l’activitat desenvolupada mentre tingui efectes aquest contracte.
DESÈ.- Aquest contracte es regirà preferentment pels seus pactes, i en el que
no estigui previst, per les normes de la LAU aplicables a arrendaments per a ús
diferent al d’habitatge (Titol III), i supletòriament per l’establert al Codi Civil.
I perquè així consti, en prova de conformitat, signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte, a la data indicada a l’encapçalament.
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

M.N.B.V
DNI núm. x-

Èlia Massó i Tamayo
Secretària Municipal”
SEGON.- Facultar l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda per la
signatura del contracte.

7.0.- SERVEI D'ELABORACIÓ D'UN ESTUDI DE L'IMPACTE ACÚSTIC ALS
CONCERTS DE LA FESTA MAJOR 2018. ADJUDICACIÓ.
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat d’elaborar un estudi d’impacte acústic
pels concerts de la Festa Major de 2018, atès que és preceptiu en els espectacles
musicals segons la normativa d’aplicació vigent en matèria de protecció de la
contaminació acústica, d’acord amb l’article 111 del Decret 112/2010 de 31 d’agost i a

l’article 12 de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Riudellots de la
Selva, segons informe emès per l’enginyer municipal.
Vistes les propostes econòmiques presentades:
EMPRESA

ZENIT ACUSTICA, SLU lloguer, instal·lació, calibratge limitador
nivells pressió sonora, anàlisi posterior dades, informe d’avaluació.
SIS CONSULTORIA ACUSTICA, SL lloguer de limitador de l’equip de
festa major, limitació de nivells i bolcat de dades
GF CONSULTORIA ACUSTICA, SC lloguer i programació d’un
limitador de nivells de pressió sonora amb registrador.

PREU
EXCLÒS

IVA

870 €
1.570 €
1.145,70 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel regidor Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a ZENIT ACUSTICA, SLU amb CIF:
B-55311831 i domicili al C/ Puigsacalm, 8 de 17130 l’Escala, per l’elaboració de
l’estudi d’impacte acústic dels concerts de la Festa Major de Riudellots: limitador de
nivells de pressió sonora amb sensor microfònic i registre de dades, display de nivells
de pressió sonora, instal·lació, calibratge, programació i precinte de limitador, informe
de caracterització i avaluació de resultats, segons pressupost de 1 d’agost de 2018
(RE E2018011222), per un import total de 1.052,70 € IVA inclòs.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.22706 del
pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

8.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT EQUIP MULTIFUNCIÓ PER LA
BIBILIOTECA. ADJUDICACIÓ.
Atès que la fotocopiadora de la biblioteca municipal de Riudellots de la Selva està
malmesa per l’ús i l’antiguitat.
Vist que es fa necessari i imprescindible que a la biblioteca municipal es compti amb
un aparell multifunció en bon estat i perfectes condicions, per poder fotocopiar,
escanejar i imprimir.
Vist que s’han presentat els següents pressupostos:

Empresa (Data i número RE)
Eposa (22/11/17 - 880) opció compra
Eposa (22/11/17 – 880) opció rènting
60 mesos
Toshiba (13/07/18 - 10912) opció
rènting 60 mesos
Toshiba (13/07/18 - 10912) opció
rènting 36 mesos
Toshiba (13/07/18 - 10912) opció
rènting 24 mesos
Comercial Garestany (13/07/18 10913)

Preu sense IVA
1000 € +
0,0060€ impressió
22,74 x 60 = 1.364,40 € + 0,0060€
impressió b/n
11,56 x 60 = 693,60 € + 0,0179 €
impressió b/n
17,61 x 36 = 633,96 € + 0,0179 €
impressió b/n
25,17 x 24 = 604,08 € + 0,0179 €
impressió b/n
341,81 € + 300 € manteniment 5 anys i
0,02 impressió

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa per la regidora Sra.
Cristina Pineda, de data 24 de juliol de 2018
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost i adjudicar a COMERCIAL GARESTANY, SAL
amb NIF: A17345869 i domicili al C/ De la Llibertat, 30-32 de 17820 Banyoles, pel
subministrament d’un equip multifució Brother DCPL5500DN, i el seu manteniment per
cinc anys, segons pressupost de 31 de maig de 2018 i per import de 776,59 € (IVA
inclòs)
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.920.63500
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

9.0.- APROVACIÓ INICIAL DELS PREUS PÚBLICS PER A LA CESSIÓ D'ÚS DELS
ESPAIS DEL FOODLAB
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa de l’equipament del FoodLab,
que té com a objectiu principal esdevenir l’espai de referència perquè les empreses del
territori català l’utilitzin per col·laborar en la creació de projectes innovadors
relacionats amb la gastronomia industrial.
Vist que per acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada
el dia 24 de novembre de 2015, d’establiment dels preus públics per la Casa de
Cultura, la Biblioteca, l’Espai Jove i el FoodLab, i elevat a definitiu mitjançant anunci al
BOP de Girona el dia 11 de març de 2016, al no havent-se produït cap reclamació
durant el termini d’exposició pública.
Vist que ja han passat diversos anys des de l’establiment dels primers preus públics
pel al FoodLab, que s’ha experimentat un increment dels ussos de l’equipament que
en fan les empreses i que s’ha iniciat una prova pilot per a oferir el nou servei

d’obrador d’ús compartit dins de les instal·lacions de l’edifici; cal tornar a procedir a la
valoració dels costos que a la Corporació li comporta la prestació dels serveis de cessió
dels diversos espais (coworking, sala de reunions, sala de cates, auditori, cuina de
demostració, etc.).
Vist l’informe del regidor de promoció econòmica sobre l’establiment i ordenació dels
preus públics per a la cessió d’ús dels espais del FoodLab.
Atès que l’Ajuntament disposa d’una subvenció del programa de Suport als projectes
de promoció agroalimentària Girona Excel·lent Col·lectius de la Diputació de Girona i
que es destinarà a programar formacions per emprenedors del sector agroalimentari,
també cal establir un preu per a la inscripció a aquestes formacions.
Vist l’informe del regidor de promoció econòmica sobre l’establiment i ordenació dels
preus públics per a la inscripció a les sessions del programa formatiu per emprenedors
agroalimentaris, i que s’impartiran a les instal·lacions del FoodLab.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’establiment dels nous preu públics que es
detallen a continuació, per a la cessió d’ús dels espais del Centre d’Innovació
Gastronòmica Industrial – FoodLab:
Per a l’organització d’esdeveniments, jornades i reunions:
Espai
Preu/hora
(I.V.A. no inclòs)*
Sala de reunions
Sala de cates
Auditori
Servei de neteja de l’auditori (import únic)
Tramitació de la sol·licitud (import únic)
Magatzem

10.-€
15.-€
18.-€
21.-€
36.-€
2.-€/m2/dia

Per als espais de coworking:
Espai
Espai de coworking
Despatx privat
Tramitació de la sol·licitud (import únic)

Preu mensual
(I.V.A. no inclòs)*
150.-€
165.-€
36.-€

SEGON.- Aprovar provisionalment l’establiment dels nous preu públics que es
detallen a continuació, per a la inscripció a les sessions del programa formatiu per
emprenedors agroalimentaris, i que s’impartiran a les instal·lacions del FoodLab:
Sessions

Preu (I.V.A. exclòs)*

1 sessió formativa de 4 hores
10.-€
9 sessions formatives de 4 hores cadascuna
80.-€
*La prestació de serveis formatius està exempta d’I.V.A.

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

10.0.- APROVACIÓ CELEBRACIÓ DE LA SISENA EDICIÓ DE LA FIRA FIPORC
Atès l’origen rural del municipi de Riudellots de la Selva, amb una especial dedicació a
l’agricultura i la ramadera, activitats que en l’actualitat encara continuen
desenvolupant-se al nostre municipi.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva de posar en valor la
tradició i l’experiència de les activitats que anteriorment es desenvolupaven en les
masies del municipi, com era el cultiu de cereals, l’engreix d’animals i la posterior
elaboració d’aliments a partir dels anteriors recursos.
Donat que des de la segona meitat del segle XX i amb el desenvolupament de les
tecnologies, Riudellots de la Selva ha anat transformant la seva economia i ha
esdevingut un poble majoritàriament industrialitzat.
Atès que un dels sectors amb més presència al nostre municipi és el sector càrnic, i en
especial el sector càrnic porcí, amb més de 25.000 exemplars que arriben diàriament
a Riudellots per a ser sacrificats. Sector que cal recordar que ha situat el municipi de
Riudellots de la Selva com un dels municipis més destacats a nivell mundial pel que fa
a la presència d’escorxadors, sales de desfer, especejament i elaboració de productes
derivats del porc. I sense oblidar les importants implicacions que això comporta pel
que fa a la creació i manteniment de llocs de treball al nostre municipi, i la creixent
expansió que té aquest producte en el mercat internacional.
Donat també, l’estès consum de la carn de porc, essent aquesta la segona carn més
consumida, tant al nostre país com a nivell mundial, segons dades de l’Observatori
Porcí del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya
l’any 2013.
Atès que en l’actualitat, és un fet habitual la celebració de fires de temàtiques diverses
als municipis de les comarques gironines, per la dinamització i l’impuls econòmic que
això suposa.
Vist que durant el passat mes d’agost aquest Ajuntament va subscriure un conveni
amb la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva i l’empresa ACEBSA per a la cessió

temporal de terrenys propietat d’aquesta última per ubicar-hi la Festa Major i la fira
Fiporc, i que aquesta cessió serà vigent fins a 28 de febrer de 2019.
Atès també que les cinc anteriors edicions de la fira Fiporc han tingut un gran èxit
entre els veïns del municipi (s’hi ha implicat més de 90 voluntaris), i entre els
visitants, que any rere any s’han anat incrementant fins a superar els 12.000
visitants.
Atès que, segons el calendari per l’any 2019, el Carnestoltes és el dia 3 de març, que
la celebració en el municipi s’acostuma a fer quinze dies després de la data oficialment
marcada en el calendari; i que el Consistori no té constància de que es realitzi cap
altre fira propera durant les dates del 15, 16 i 17 de febrer de 2019.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la celebració de la sisena fira-mercat Fiporc, per l’any 2019.
SEGON.- Establir com a data de celebració de la fira-mercat, el tercer cap de
setmana de febrer de 2019, durant els dies 16, 17 i 18 de febrer.
TERCER.- Determinar com a l’emplaçament de la tercera fira-mercat Fiporc
places de l’Ajuntament i de l’Església, els carrers Major, Cellera i de la Baixada de
Acàcies, així com els aparcaments existents en els esmentats carrers i en
aparcaments i parcel·les la resta del municipi, autoritzant així, l’ocupació d’espais
domini públic per a la celebració de la mateixa.

les
les
els
de

QUART.- Formular les peticions corresponents per a sol·licitar l’ocupació
d’espais, terrenys i propietats de caràcter privat existents en els emplaçaments
descrits en el paràgraf anterior i de les rodalies, i que puguin ser necessaris per a la
celebració de la fira.
CINQUÈ.- Comprometre’s a la Corporació a realitzar els tràmits i actuacions
pertinents per a fer realitat la celebració d’aquesta fira-mercat.
SISÈ.- Comunicar aquest acord als municipis de la rodalia per assabentar-los
de les properes dates de la fira-mercat Fiporc; i a la Direcció General de Comerç del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per tal de que
procedeixi a inscriure la fira en el Calendari de Fires de Catalunya 2019.

11.0.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER LA PRÒRROGA DE LA CONTRACTACIÓ
D'UN AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)
Vist que aquest Consistori té interès en continuar endegant projectes que afavoreixin
la dinamització social i econòmica del municipi de Riudellots de la Selva, amb la
finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora
d’ocupació, mitjançant la contractació d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament
local.

Vista la Resolució del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, de data 16 d’abril de 2015, que va obrir la convocatòria per a l’any 2015
per a la concessió de subvencions dels Programes de suport al desenvolupament local
del Servei d’Ocupació de Catalunya, entre ells, el Programa d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL); publicada al DOGC número 6855 de data 21 d’abril de
2015.
En aquest sentit, per resolució d’Alcaldia 2015/237, de data 20 de maig de 2015,
s’acordà l’aprovació del Pla d’acció de desenvolupament econòmic de Riudellots de la
Selva, el Pla de treball anual de l’agent d’ocupació i desenvolupament local, i sol·licitar
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la subvenció per a la contractació d’un agent
d’ocupació i desenvolupament local (AODL).
Posteriorment, per resolució d’Alcaldia 2015/223, de data 13 de maig de 2016, es va
acordà l’obertura del procés de selecció de l’AODL, als efectes de valorar l’experiència
professional, els coneixements específics, les habilitats i capacitats que li permetin el
correcte desenvolupament de les activitats previstes al Pla de treball. En aquesta
Resolució es va concretar els requisits dels aspirants, el termini de presentació de
sol·licituds i la valoració de les sol·licituds.
Havent finalitzat el procés selectiu per a provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a Agent
d’Ocupació i Desenvolupant local (AODL), i atesa la proposta elevada pel Tribunal
qualificador designat, es va dictar la Resolució d’Alcaldia 2015/349, de 31 de juliol de
2015 al qual es va disposar, la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada, com a
Tècnica Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.
Vist que per la Resolució EMO/744/2015, de 1 d’octubre de 2015 del Servei
d’Ocupació de Catalunya, va atorgar a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, una
subvenció de 27.045,55 euros, destinats a finançar fins el vuitanta per cent del costos
laborals anuals, derivats de la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada, com
Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local per un període de 12 mesos.
Vist que posteriorment s’han concedit les pròrrogues per continuar contractant a la
AODL.
Vist que per Resolució TSF/1868, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per
l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al
desenvolupament local, es pot sol·licitar la 3a pròrroga per la contractació d’un Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local.
En aquest sentit, s’ha elaborat un nou Pla de Treball anual que durà a terme l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local, per tal de poder donar continuïtat al Pla d’acció
que va aprovar aquesta corporació.
Atès que la Sra. Cristina Adroher i Boada ha dut a terme la tasca com a Tècnica Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local. Les activitats que ha realitzat durant el període
subvencionat han quedat reflectides en l’informe i annex sobre l’activitat, al qual
segons acredita l’Àrea de Promoció Econòmica ha obtingut uns resultats molt
satisfactoris.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’informe i l’annex sobre l’activitat duta a terme fins al
moment per la Sra. Cristina Adroher i Boada, com a Tècnica Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local.
SEGON.- Aprovar el Pla de treball anual de l’agent d’ocupació i
desenvolupament local, el qual concreta els projectes i programes continguts en el Pla
d’acció de desenvolupament econòmic i local del 2015-2020 en els que intervindrà,
així com les activitats que anualment durà a terme i els objectius a assolir.
TERCER.- Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la subvenció per
la tercera pròrroga de la contractació de la Sra. Cristina Adroher i Boada com a Agent
d’Ocupació i Desenvolupament Local, d’acord amb la Resolució TSF/1868/2018, de 25
de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

12.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AGRUPACIÓ
CULTURAL I ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY 2018.
AMPLIACIÓ SUBVENCIÓ.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 23 de gener de
2018, va acordar atorgar una subvenció a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
amb NIF G17414004, per import de 16.500,00€, per sufragar part de les despeses de
l’any 2018, dels equips de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme.
Atès que la Junta de Govern Local va concedir inicialment aquest import de
16.500,00€, ja que era la dotació màxima que hi havia en aquell moment a la partida
pressupostària número 341.48012 del pressupost municipal.
Atès que el Ple de la corporació en sessió Ordinària celebrada el dia 5 de març de
2018 va aprovar la modificació d’aquesta partida pressupostària dotant-la amb
1.000,00€ més, quedant a la partida indicada amb un import total de 17.500,00€.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots amb NIF
G17414004, una subvenció d’import 17.500,00€, per sufragar part de les despeses
de l’any 2018, dels equips de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48012 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
concedida, per import igual o superior a 36.200,00€, 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.

QUART.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de
la l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acte, acció de publicitat o difusió
que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Notificar el present acord a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots 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.

13.0.- URGENTS:
13.1.- SERVEIS DE COMPACTACIÓ D'UNA PARCEL·LA
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ADJUDICACIÓ.

DEL

POLÍGON

L’ajuntament vol habilitar el pas pel terreny municipal proper al Mas Serra de
Riudellots de la Selva, d’aproximadament uns 3.006 m2, per tal de facilitar-hi l’accés.
Vist que els terrenys presenten irregularitats, es fa necessari contactar una empresa
especialitzada que hi faci el planejament amb una pala, i la seva compactació.
Atès que s’han presentat les següents propostes econòmiques:

Nom del proveïdor
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
GERMANS CAÑET XIRGU, SL
XAVIER ALSINA, SA
ALBERT TULSÀ, SL

Núm. Pressupost
18087-P
269/18
01/09/18
60-18

R/E
11457
11464
11492
11498

Import
S/IVA €
1.773,54
1.352,70 €
1.551,10 €
450,00 €

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel Regidor Sr.
Josep Mª Corominas i Pujol.
Vist que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a ALBERT TULSÀ, SL amb CIF: B17402249 i domicili al Polígon industrial, Avinguda del Mas Pins, 17457 Riudellots de
la Selva, per la realització dels treballs d’adequació del pas Mas Serra,
d’aproximadament 3.006 m2, segons pressupost de 31 d’agost de 2018, per import de
544,50 € (IVA inclòs)
TERCER.- Significar a l’empresa ALBERT TULSÀ, SL que els treballs han d’estar
executats abans del dia 21 de setembre de 2018.
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 18.454.21003
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
13.2.- CONTRACTES I PRESSUPOSTOS FESTA MAJOR 2018
És voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’uns equips de so i llum en el decurs dels
actes programats durant la Festa Major d’enguany i per això s’han sol·licitat varis
pressupostos.
Vistos els pressupostos presentats per:
Data i Registre
d’Entrada
BTM SOUND SL
03/08/2018;
E2018011151
AUDIOVISUAL RENTAL EVENTS 01/08/2018;
HOLDING SL (CO SHOW GROUP)
E2018011117
SONATURAL10 SL
08/08/2018;
E2018011202
SONATURAL10 SL
05/09/2018;
E2018011548
Donat que la valoració econòmica presentada per
econòmica de les tres.
Empresa

Import
(sense IVA)
7.800,00.-€

Total
9.438,00.-€

7.818,88.-€

9.460,84.-€

6.075,00.-€

7.350,75.-€

632,50.-€

765,33.-€

SONATURAL10 SL és la més

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament disposar d’uns concrets grups musicals i
d’uns concrets serveis en el decurs dels actes de la Festa Major d’enguany.
Vistos els contractes i pressupostos presentats per FM espectacles GIRONA SLU:
Grup / Artista

Representant

EL REI DE LA
CASA
BANANNABEACH

FARRÉS BROTHERS
I CIA SCCL
OORIGINAL
MANAGEMENT SL

Data
i
hora
actuació
28/09/2018; 18h
29/09/2018;
02:15h

Data i registre
d’entrada
07/09/2018;
E2018011570
13/08/2018;
E2018011251

Import (sense
IVA)
1.200,00.-€
2.500,00.-€

Empresa

Data i registre d’entrada

Import (sense IVA)

GRUPO MAESTRAT CARPAS
ESPECTACULOS
Y
EVENTOS SL

07/09/2018; E2018011568

7.050,00.-€

JORDI
SANTESMASSES
GAM ESPAÑA SLU

05/09/2018; E2018011532

350,00.-€

20/08/2018; E2018011362

2.741,55.-€

ROTÉS

(el pressupost detalla les variacions
que poden ser objecte de facturació)

GIRCONS 3000 SLU
ALKIRENT SERVI SL
CATCH CONTROL XX SL
FM ESPECTACLES GIRONA
SLU
JORDI BATLLE COLLET

20/08/2018;
20/08/2018;
03/08/2018;
03/08/2018;

E2018011361
E2018011360
E2018011148
E2018011147

5.997,00.-€
859,00.-€
4.711,80.-€
750,00.-€

03/08/2018; E2018011146

3.405,00.-€

Vist el pressupost presentat per GODO STRATEGIES SL:
Data i registre d’entrada
GODO STRATEGIES SL

Data i registre d’entrada
10/09/2018; E2018011578

Import (sense IVA)
480,00.-€

Vist el pressupost presentat per RÀDIO MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA:
Data i registre d’entrada
RÀDIO MUNICIPAL DE CASSÀ
DE LA SELVA

Data i registre d’entrada
12/09/2018; E2018011607

Import (sense IVA)
144,47.-€

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 data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Acceptar els pressupostos de SONATURAL10 SL que ascendeixen a
8.116,08.-€ (IVA inclòs).
TERCER.- Acceptar les condicions establertes en els contractes i pressupostos
presentats per FM espectacles GIRONA SLU:
-

EL REI DE LA CASA (artista)
BANANNABEACH (artista)
GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL
JORDI BATLLE COLLET
JORDI ROTÉS SANTESMASSES
GAM ESPAÑA SLU
GIRCONS 3000 SLU
ALKIRENT SERVI SL
CATCH CONTROL XX SL
FM ESPECTACLES GIRONA SLU

QUART.- Acceptar les condicions establertes en els pressupostos presentats per
GODO STRATEGIES SL i RÀDIO MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA SELVA.
CINQUÈ.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes, el Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, per a subscriure els corresponents contractes i pressupostos.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.

Signat electrònicament,

