ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 14 de juny de
2016, 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.

15/06/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

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

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/11 DE DATA 31
DE MAIG DE 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
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3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
4. SOL.LICITIUD EXEMPCIO REBUT ESCOMBRARIES. METAL.LIQUES SERMO
SL. DESESTIMACIÓ
5. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG
SA
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
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8. ADJUDICACIÓ OBRES D'AFALTATGE DEL CAMÍ REGÀS
9. DEFICIÈNCIES OBRES ASFALTATGE AVGDA MAS PINS ( FASES 1, 2 )
10. TREBALLS DE PINTURA A LA CASA DE CULTURA I AL CONSULTORI MÈDIC
MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
11. CLUB ESPORTIU DE HIP-HOP LIKE A DREAM SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PELS OBSEQUIS DE LA TEMPORADA 2015-2016. DENEGACIÓ
12. URGENTS:
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12.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
13. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/11 DE DATA 31
DE MAIG DE 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/508 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 31 de maig de 2016 (RESJGL2016/11), còpia de la
qual, s’ha tramés a tots els regidors.
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 31 de maig de 2016 (RESJGL206/11).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/503 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 10/2016,
i d'import
NORANTA-SET MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS I VUITANTA-UN CÈNTIMS
(97.773,81€).

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 5/2016 per import de 99.343,64.-€ i corresponent al
període comprès entre el dia 1 i el dia 31 de maig de 2016, aprovada mitjançant
Resolució de l’Alcaldia número 2016/311.

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

3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/498 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d'obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
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 següent certificació d’obres:
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Títol de l’obra: ARRANJAMENT ASFALTATGE POLIGON INDUSTRIAL.
Empresa adjudicatària: ASFALTOS BARCINO SL
Número Certificació: 2 i última (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 2506
11.05.2016)
Import: 4.020,41€

SEGON.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60910.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar la següent certificació d’obres:

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

3

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

80a867661636456eb109082d85099104001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -






Títol de l’obra: ACABAMENT DE L'ÚLTIMA FASE DEL CENTRE DE SERVEIS
PER A LA GENT GRAN EL LLIRI BLAU.
Empresa adjudicatària: XAVIER ALSINA SA
Número Certificació: 2 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 3011 DE 7.06.2016)
Import: 13.879,58€

QUART.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 60909.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
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CINQUÈ.- Aprovar la següent certificació d’obres:





Títol de l’obra: AMPLIACIÓ PAVELLO POLIESPORTIU 2A FASE
Empresa adjudicatària: UTE VORACYS-BCR HABITAT RIUDELLOTS
Número Certificació: 4 (REGISTRE D'ENTRADA NÚM. 3036
08.06.2016)
Import: 56.774,34€

DE

SISÈ.- L’esmentada despesa serà a càrrec de la partida 63201.342 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.

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

4. SOL.LICITIUD EXEMPCIO REBUT ESCOMBRARIES. METAL.LIQUES SERMO
SL. DESESTIMACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/504 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vista la sol·licitud d’exempció presentada per l’entitat METAL.LIQUES SERMO SL,
acreditant tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques del
seu l’establiment, ubicat a l’Av. Mas Pins, 104 del Polígon Industrial.
Atès que s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
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.- DESESTIMAR L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, a l’entitat METAL.LIQUES SERMO SL, per haver presentat la
sol·licitud fora del termini indicat, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de
l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida de deixalles.
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SEGON.- Comunicar a l’entitat METAL.LIQUES SERMO SL, que el termini en
període voluntari per dur a terme el pagament del rebut de les deixalles és des del
01.05.2016 fins el 30.06.2016.
A l’empara del que determina l’article núm. 8 de l’Ordenança fiscal núm. 8
reguladora de la taxa pel servei de recollida de deixalles, preveu que els
contribuents puguin sol·licitar el fraccionament de la quota de l’impost al seu
càrrec, sempre i quan l’esmentada sol·licitud es formuli dins el període de
pagament voluntari.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

5. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG
SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/482 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/317, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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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 la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 317 - 01 11 004 68 /2016



Sol·licitant: GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA
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Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa

Obres que s’autoritzen:OBERTURA CATA SOBRE VORERA PER INSTAL.LACIÓ
D’UNA PRESA PER CONNEXIÓ XARXA NOUS PUNTS DE SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: CARRER SANT JORDI 51



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 13/05/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ....................................................................... 9,15.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:

2.1
2.2
2.3
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Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat,
s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior o la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb 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-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005)
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5. En quant a afectació de la via pública :
5.1 De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a
l’expedient, la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import
148,14 €, a càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb
caràcter general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari
presentat en data 28.03.2003.

Elia Masso i Tamayo
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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.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/493 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/333, 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: 333 - 01 11 004 75 /2016



Sol·licitant: P R P



Obres que s’autoritzen: REPARAR PARET I REMOLINAR UNA BARRACA



Emplaçament:



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).

CAN SIMON
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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 19/05/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 87,76.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1. En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

Elia Masso i Tamayo
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2.

De caràcter urbanístic:
2.1 El cobert existent que es repara la paret amb bloc de formigó, té la coberta
de fibrociment. Aquesta llicència no autoritza la retirada ni manipulació del
fibrociment, ja que la retirada d’aquest material s’ha de fer per una empresa
especialitzada.

3.

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.
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7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/494 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2014/244 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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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:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 244 - 01 11 004 51 /2014



Sol·licitant: J V B



Obres que s’autoritzen: REFORMA HABITATGE BIFAMILIAR



Emplaçament: CAN BOSC



Referència cadastral: 002400700DG83G0001HM



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic:..............................................429,51.-€
(pagament efectuat en data 06/06/2014)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 5259,06.-€

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

2.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1

D’acord amb la Ponència Tècnica de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de data 24 d’abril de 2015, concreta la conveniència d’eliminar de
l’actuació les balconades corregudes de la façana sud-est i disminuir la
superfície i/o nombre d’obertures per tal de mantenir al màxim l’estat
tipològic i originari del mas, tal com figura a les fotografies rebudes i
mantenir així els valors arquitectònics pels quals ha estat inclosa a la
fitxa del catàleg.

1.2

Les condicions imposades en l’informe emès per L’Agència Catalana de
l’Aigua de data 13 de novembre de 2014.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
2.1. La obtinguda per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per estar la
zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona, en
data 19 de setembre de 2014.
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2.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

15/06/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
3.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 203,94.-€
(dipòsit previ efectuat en data 30/06/2015)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

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

8. ADJUDICACIÓ OBRES D'AFALTATGE DEL CAMÍ REGÀS

Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/492 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
En data 19 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local aprovà l’expedient de
contractació per el projecte titulat “PROJECTE D’ASFALTATGE DEL CAMÍ DEL REGÀS
A RIUDELLOTS DE LA SELVA”, juntament amb el Plec de Clàusules administratives
particulars, les qual estipulaven com a procediment a seguir el procediment
negociat sense publicitat, tramitació ordinària, oferta econòmicament més
avantatjosa amb diversos criteris d’adjudicació. La Junta de Govern Local va
acordar convidar a tres empreses a participar en la licitació.
Dins el termini de presentació de proposicions, es van presentar les següents, de
conformitat amb els assentaments que consten en el llibre de registre d’aquest
Ajuntament:
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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15/06/2016 SECRETARIA INTERVENTORA
Elia Masso i Tamayo
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Nº

Data i núm. registre entrada

Empresa licitadora

Forma presentació

1

06/05/2016 R.E. 2431

Construccions Fusté S.A

Presencial

2

11/05/2016 R.E. 2499

Construccions Rubau S.A

Presencial

3

12/05/2016 R.E 2536

Xavier Alzina S.A

Presencial

Vistos els diferents tràmits i gestions practicades a l’efecte, i concretament la
proposta formulada per la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 19 d’abril de
2016, de classificació de les proposicions presentades en base als aspectes
econòmics i tècnics objecte de negociació establerts a la clàusula 13 del Plec de
clàusules administratives particulars en que proposa per unanimitat dels seus
membres adjudicar el contracte de les obres a la companyia mercantil
CONSTRUCCIONS RUBAU S.A. que ha formulat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, d’acord amb els següents valors:
-

-

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió del passat dia 16 de desembre, va
acordar per aprovar la classificació de les proposicions presentades pels licitadors
concurrents en el procediment negociat sense publicitat , de conformitat amb la
proposta formulada per la Mesa de Contractació, i amb l’ordre decreixent següent:
1. CONSTRUCCIONS RUBAU S.A.
2. CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A.
3.- XAVIER ALSINA S.A
La Junta de Govern Local, en la mateixa sessió , va requerir a la citada companyia
mercantil per tal que, dins el termini de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la recepció del requeriment, presentes la següent documentació, d’acord amb
l’establert a l’art. 151 del TRLCSP:
-

Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa

-

Signatura 1 de 2

Preu ofert: 52.000 .-€, més IVA.
Millores: ha acceptat executar les millores establertes a la
clàusula
13.b)
del PCAP sense cost addicional per
l’Ajuntament.
Termini de garantia de les obres, addicional al de 12 mesos
assenyalat com a mínim: 4 ANYS

-

Justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previst
subcontractar, assenyalant el seu import, percentatge respecte el
pressupost d’execució material o el nom o el perfil empresarial, justificant
suficientment l’aptitud del subcontractista per a executar-la per referència
als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència.
Justificativa de disposar efectivament dels mitjans ( maquinària, material i
equip tècnic) que adscriure a l’execució del contracte, acreditant,
específicament, que els treballadors que ocuparan per executar el contracte,
estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social. Alternativament, en cas
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-

de no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan en l’execució
del contracte, una declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i
l’alta de tots ells, quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a
l’inici de l’execució de la prestació.
Acreditativa de la constitució d’una garantia del 5% de l’import d’adjudicació
(IVA exclòs).

Vist que en data 6 de juny de 2016, Construccions Rubau S.A., ha presentat tota la
documentació requerida i que és la següent:
-

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

15/06/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

-

Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Documentació justificativa de disposar dels mitjans a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte.
Resguard de constitució de la garantia definitiva equivalent al 5% de l’import
d’adjudicació. IVA exclòs.

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 CONSTRUCCIONS RUBAU S.A. amb CIF A17013862 i
domicili a Girona, al carrer Pont Major , S/N , per import de CINQUANTA-DOS MIL
EUROS (52.000€) i DEU MIL NOU-CENTS AMB VINT EUROS (10.920 €) en concepte
d'IVA., i amb termini de garantia addicional de QUATRE ANYS, per l’execució de les
obres d’asfaltatge del Camí de Regàs.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària i a la
resta d’empreses licitadores que han pres part en el procediment i, simultàniament,
publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant.
TERCER.- Significar a la companyia mercantil CONSTRUCCIONS RUBAU, S.A.
que la formalització del contracte adjudicat, s’haurà d’efectuar dins els quinze dies
hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord als licitadors.
Debat:
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9. DEFICIÈNCIES OBRES ASFALTATGE AVGDA MAS PINS ( FASES 1, 2 )
Vista la proposta d’acord número PRP2016/470 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2012, va
adjudicar a la companyia mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.L., l’execució del
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contracte d’obres d’asfaltatge de l’Avinguda Mas Pins del polígon Industrial d’aquest
municipi, per import de 84.000.-€, més IVA, i un termini de garantia total de les
obres de 60 mesos.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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L’ esmentada empresa, el dia 20 de desembre de 2012, va presentar davant aquest
Ajuntament (R.E. número 4942), un aval bancari per import de 4.200,00.-€, en
concepte de garantia, corresponent al 5% de l’ import d’adjudicació (IVA exclòs).
En data 11 de febrer de 2013 es va subscriure el certificat final de les obres i l’acta
de recepció de les mateixes, començant a comptar a partir d’aquella data, el
termini de garantia de cinc anys ofert per Construccions Fusté, S.A.
Vist que l’article 167 del Reglament de la Llei general de contractes de les
administracions públiques (Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre), estableix que
durant el termini de garantia el contractista ha de tenir cura, en tot cas, de la
conservació i la policia de les obres, d’acord amb el previst en el Plec de clàusules i
a les instruccions que doni el director de l’obra. Si descuida la conservació i provoca
que perilli l’obra l’Administració ha d’executar a càrrec del contractista els treballs
necessaris per evitar el dany.
Vist que dins el termini de garantia de les obres, s’ha constatat l’existència
d’esquerdes en l’asfalt durant la inspecció de 25 de maig ; segons informe emès
per l’arquitecte tècnica municipal, de la mateixa data. El qual conclou amb la
proposta de comunicació de les deficiències detectades i afegeix requerir al
contractista que doni una previsió del termini previst per executar la reparació tant
del flonjall davant de l’empresa Serveis Planella SL com de les diverses esquerdes
que han aparegut.
Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de govern local, en virtut de les
delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant
Resolució número 2015/307, de 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.- REQUERIR a la mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.L. domiciliada
a Cassà de la Selva-17244, a la carretera comarcal de Girona a Sant Feliu de
Guíxols, Km 11,500, i amb C.I.F. núm. A-17.034.505, per tal que donin una
previsió del termini previst per executar la reparació tant del flonjall davant de
l’empresa Serveis Planella SL com de les diverses esquerdes que han aparegut.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa contractista, junt amb una
còpia de l’informe de l’arquitecte tècnica municipal, atorgant-li un termini
d’audiència de quinze dies, de conformitat amb el disposat en l’article 84 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, per a que al·legui i presenti els documents i
justificacions que estimi pertinents.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

10. TREBALLS DE PINTURA A LA CASA DE CULTURA I AL CONSULTORI MÈDIC
MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

15/06/2016 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2016/505 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
L’Ajuntament de Riudellots periòdicament fa el manteniment de la pintura dels
equipaments municipals. En aquest moment, es preveu pintar l’entrada i els
passadissos del consultori mèdic, així com unes estances de la Casa de Cultura.
Els treballs consistiran en tapar petits cops i defectes amb massilla, i dues capes de
pintura. La Casa de Cultura serà amb pintura blanca en parets i sostres i en el
Consultori Mèdic, únicament es pintaran parets i serà de dos colors diferents a
escollir. Per dur a terme aquests treballs, s’ha demanat pressupost a les següents
empreses especialitzades:
Empresa

Data i Registre
d’Entrada

Import
Consultori
(iva exclòs)

Import Casa
de Cultura
(iva exclòs)

ILLAMOLA S.C

02/06/2016 R.E. 2944

595,00 €

2.853,00 €

PERE
FERMÍ
PINTORS CB

03/06/2016 R.E. 2698

522,50 €

1.329,64 €

03/06/2016 R.E. 2699

Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnica municipal, el dia 6 de juny de 2016, el
qual conclou : “ Que l’oferta econòmicament més avantatjosa és l’empresa PereFermí, CB amb un pressupost de 1852, 14 + IVA = 2.241,09 €.

Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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Vista la resolució d’aquesta mateixa Alcaldia de data 23 de juny de 2011, per la que
va delegar a favor de la Junta de Govern local, entre d’altres, les següents
atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de nou a favor de l’Alcaldia
quan ho estimi necessari per raons d’urgència o oportunitat:
“En matèria de contractació, les que li corresponen en aplicació de la disposició
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes dels sector
públic, contractacions d’obres, subministraments i serveis, de gestió de serveis
públics, contractes administratius especials i contractes privats i quan el seu import
no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros; les concessions sobre béns municipals d’adquisició de
béns immobles i drets subjectes a legislació patrimonial, quan el seu valor no superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de 3 milions d’euros, així
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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com l’alienació de patrimoni quan el seu valor no superi ni la quantia, ni el
percentatge indicat ( art. 53.1).
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 el pressupost presentat per PERE-FERMÍ PINTORS, C.B.,
amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Agr. Mas Calvet, s/n i amb NIF
núm. E-17.103.102, per import de 2.241,09.-€ (IVA inclòs).

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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SEGON.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de la
partida següent 21200.920.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

11. CLUB ESPORTIU DE HIP-HOP LIKE A DREAM SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
PELS OBSEQUIS DE LA TEMPORADA 2015-2016. DENEGACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/415 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Jessica Cuenca Torres, en
representació del Club esportiu de Hip-Hop Like a Dream, registre d’entrada núm.
1382 de 16 de març de 2016.
Vist l’informe emès pel Regidor responsable de l’Àrea de Joventut en data 9 de juny
de 2016, al qual estima, que d’acord amb diverses converses mantingudes amb
aquest Club es denega la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat.
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.- DENEGAR al Club Esportiu Hip-Hop Like a Dream amb NIF
G55186647, la subvenció formulada.
SEGON.- Notificar el present acord al Club Esportiu de Hip-hop Like a Dream
pel seu coneixement.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12. URGENTS:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa
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12.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/511 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/169, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR, la urgència de la present proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 169 - 01 11 004 33 /2016



Sol·licitant: JM C G



Obres que s’autoritzen: REFORMA ESTRUCTURAL CAN FÀBREGAS.
APUNTALAMENT, RETIRADA DE BIGUES EN MAL ESTAT. OBERTURA DE
FORATS DE RECOLZAMENT, FORMACIÓ DAUS DE FORMIGÓ I CO.LOCACIÓ
BIGUES FUSTA LAMINADA.



Emplaçament: C/ MAJOR, 1



Referència cadastral: 3781207DG8338S0001KX



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 11/03/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 49,64.-€
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Informe emès per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultura de
Girona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
segons expedient número 73/16, d’import .............................. 105 €

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

Elia Masso i Tamayo
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1.1 Prèviament a l’inici de les obres caldrà presentar Full d’Assumeix del
Director de les obres.
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
3.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 13/06/2016)
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

Montserrat Roura i Massaneda 17/06/2016 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 22:00 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

17

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

80a867661636456eb109082d85099104001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

