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 15 de maig 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.

25/05/2018 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 3 DE MAIG DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ROSA ESGLEYES PALAHI
4. LICITACIÓ PÚBLICA PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PREESCRIPCIONS
TÈCNIQUES
5. RESTITUCIÓ COLUMNA I LLUMINÀRIA AIXAFADA AL CARRER MÒDEGA AMB
DESCONEIXEMENT DEL CAUSANT
6. APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LES VIVENDES DEL CARRER VERGE DE NÚRIA NÚM. 28
PER L'ANUALITAT 2018
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7. AUTORITZACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA SEA OTTER EUROPA
8. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COLLA GEGANTERA PER
LES ACTIVITATS DE L'ANY 2018
9. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2018.
10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ
ANY 2018
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11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2017/2018
12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS).
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2018
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13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CASAL DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE RIUDELLOTS.
14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ TEATRERUS
DE RIUDELLOTS. COMPRA DE MATERIAL ANY 2018
15. URGENTS:
15.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL SA
15.2 ADQUISICIÓ D'UN ESCÀNER PER LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
APROVACIÓ PRESSUPOST
15.3 AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE L'AUDITORI I LA SALA DE
CATES DEL FOODLAB I BONIFICACIÓ DEL CORRESPONENT PREU PÚBLIC.
16. PRECS I PREGUNTES

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 3 DE MAIG DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/484 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 3 de maig de 2018 (RESJGL2018/9).
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 3 de maig de 2018(RESJGL2018/9).

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 PRP2018/466 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/9 que s’adjunta al present
com annex, d’import CENT DEU MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS I
SETANTA-CINC CÈNTIMS (110.947,75€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 4/2018 per import de VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS
UN EUROS I VUITANTA-SET CÈNTIMS (81.201,87€), corresponent al període
comprès entre el dia 1 i 30 d’abril de 2018, aprovada mitjançant resolució de
l'Alcaldia número 2018/303 de data 9 de maig, la qual s’annexa.
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.

Vista la proposta d’acord número PRP2018/459 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/428, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
e 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:

Elia Masso i Tamayo
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3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. R E P



Exp. Número: 428 - 01 11 004 133 /2017



Sol·licitant: R E P



Obres que s’autoritzen: FOSSA SÈPTICA (FILTRE BIOLÒGIC)



Emplaçament: CA L'ESGLEYES, (VEINAT DE L'ESTACIÓ )



Referència cadastral: Coordenades : X=484.486 Y=4.638.703 (ETRS89)



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ........................ 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 78,80.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
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1.1 Prèviament a les obres caldrà presentar assumeix de direcció de les obres i
de coordinador de seguretat, degudament signats.
2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 26 de març
de 2018, amb condicionants.

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

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 31/07/2017)

Elia Masso i Tamayo
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TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LICITACIÓ PÚBLICA PER LA GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA. APROVACIÓ
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PREESCRIPCIONS
TÈCNIQUES

Vista la proposta d’acord número PRP2018/461 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist la Junta de Govern Local del passat dia 3 de maig per la que va resoldre iniciar
l’expedient per a la Gestió de l'escola de Música de Riudellots de la Selva.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades
obres així com de l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la despesa
que comporta gestió de l’escola de música.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactats a l’efecte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldia-Presidència 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, NO ACORDA:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

PRIMER.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació
SEGON.- Convocar licitació pública per a la contractació de la gestió de
l’escola de música de Riudellots de la Selva es seguirà per procediment obert,
determinant-se l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a diversos criteris
de valoració.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que han de regir la contractació i que s’adjunten com a
document Annex a la present proposta.
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QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el en el perfil del contractant de
l’Ajuntament.

Debat:
Els assistents debaten sobre la proposta i acorden no aprovar aquesta proposta
per tal de poder concretar alguns aspectes tècnics.
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5. RESTITUCIÓ COLUMNA I LLUMINÀRIA AIXAFADA AL CARRER MÒDEGA AMB
DESCONEIXEMENT DEL CAUSANT
Vista la proposta d’acord número PRP2018/467 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Que s’ha rebut avís per part dels treballadors de la nau industrial de l’empresa
Mointer del Carrer Mòdega de Riudellots de la Selva, informant que hi havia un
fenal aixafat.

Elia Masso i Tamayo
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Que per part del Cap de la Brigada Municipal, s’ha comprovat aquest extrem.
Vist el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I
APLICACIONS, amb CIF B17633264, en data 4 de maig de 2018 (RE2630), per la
restitució d’una columna de planxa d’acer galvanitzat, de forma troncònica, de 9 m
d’alçària, coronament sense platina, amb caixa de desconnexió, connexió a terra,
base platina i porta, col·locada amb camió ploma sobre dau de formigó i la
corresponent lluminària NATH SXF INSTANIUM LED amb fundició injectada
d’alumini de 84 W, òptica RJ, camió grua, més l’obra civil d’excavació de rasa,
forats, formigó, compactar, enderrocs de paviments, reposició de paviments
ascendeix a 1.460,54 € IVA inclòs.
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 INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS
SERVEIS I APLICACIONS amb CIF B-17633264 i domicili al C/ Sant Jordi, 4-6 de
17457 Riudellots de la Selva, per import de 1.460,54 € (IVA inclòs) per la restitució
d’una columna de planxa d’acer galvanitzat, més la corresponent lluminària i obra
civil.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostaria
18.920.63500 del vigent pressupost.
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.
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6. APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES DESPESES DE LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LES VIVENDES DEL CARRER VERGE DE NÚRIA NÚM. 28
PER L'ANUALITAT 2018

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa
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25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2018/470 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que mitjançant escriptura pública del dia 8 d’agost de 2012 amb protocol 931, i
posterior entrada en el Registre de la Propietat de Santa Coloma de Farners del dia
15 de febrer de 2013, aquest Ajuntament va esdevenir propietari de 5 habitatges
situats al Carrer Verge de Núria número 28 de Riudellots de la Selva.
Vist que la última reunió de la Comunitat de Propietaris de Verge de Núria 28 de
Riudellots de la Selva es va celebrar el dia 10 d’abril de 2018.
Vist que l’empresa administradora de la comunitat de veïns “Farners Carme i Marta
Serveis Immobiliaris, S.L.” (amb NIF B17530668), va presentar a aquest
Ajuntament el dia 18 d’abril de 2018 (R.E. núm. 2.337) l’acta de l’esmentada
reunió, juntament amb el pressupost de les despeses de la comunitat de propietaris
per l’anualitat 2018, i imputables a la següent relació d’habitatges propietat
d’aquest Ajuntament:
Habitatge i plaça d’aparcament

Pressupost total

Baixos C i PK 8

931,05.-€

Primer A i PK 4

1.161,87.-€

Primer B i PK 5

786,87.-€

Primer C i PK 6

886,54.-€

Segon C i PK 3

888,05.-€

TOTAL

4.654,38.-€

Vist que, segons la base 5.2 de les bases reguladores per a l’adjudicació, en règim
de lloguer jove, d’habitatges i places d’aparcament de titularitat municipal
(aprovades pel Ple de la Corporació del dia 23 de maig de 2017 en sessió
ordinària), la variació de les despeses de la comunitat de propietaris es repercutirà
en l’actualització anual del lloguer dels habitatges joves.
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 les despeses derivades de l’administració de les vivendes i
places d’aparcament anteriorment relacionades, titularitat totes elles d’aquest
Ajuntament, corresponents al període comprès entre el passat 1 de gener de 2018 i
el 31 de desembre de 2018.
SEGON.- Procedir a liquidar l’import total de les despeses, que és de
4.654,38.-€, mitjançant transferència al compte corrent de la Comunitat de
propietaris de Verge de Núria número 28, amb NIF H55147409.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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TERCER.- L’import de la citada despesa serà a càrrec a la partida
1522.21200 del pressupost vigent per l’any 2018.
QUART.- Repercutir la variació de les despeses de la comunitat de
propietaris anteriorment esmentades en la propera actualització del lloguer dels
habitatges joves.

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució a l’empresa gestora de la
comunitat de propietaris i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió
ordinària que tingui lloc.

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

7. AUTORITZACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA SEA OTTER EUROPA

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/469 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada en data 12 d’abril de 2018 (RE 2210) pel Club Ciclista
Sport Ter, per la qual sol·licita autorització per la passada pel municipi de Riudellots
de la Selva de la 2ª Marxa Cicloturista SEA OTTER EUROPA, esdeveniment esportiu
que forma part de la fira de la Bicicleta que s’organitza els dies 8, 9 i 10 de juny a
Girona.
Concretament, sol·liciten autorització pel dissabte dia 9 de juny que està previst el
pas dels ciclistes aproximadament a les 09:30 hores, de forma esglaonada i durant
un espai de 30-40 minuts que ho faran per la C-25, procedents de l’Aeroport i en
direcció a Cassà de la Selva i Sant Andreu de Salou.
Tanmateix ens informen que al ser una marxa i no una cursa els ciclistes tenen
coneixement que han de respectar en tot moment les normes de circulació i que
tota la caravana ciclista estarà en tot moment guiada, controlada i protegida pels
agents de trànsit dels Mossos d’Esquadra i diferents col·laboradors de l’entitat.
Vista la sol·licitud presentada en data 3 de maig de 2018 (2610-2) pel Sr. Josep
Cuevas Huguet, en nom de Club Esportiu Bike Catalunya, entitat organitzadora de
la marxa SEA OTTER EUROPA, en la que informa que el Club Ciclista Sport Ter s’ha
desvinculat de l’organització de la marxa i que la resposta a la petició d’autorització
es trameti a través seu.
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.- Quedar assabentats i autoritzar el pas als ciclistes participants a la
2ª Marxa Cicloturista SEA OTTER EUROPA per Riudellots de la Selva, procedents de
l’Aeroport i en direcció a Cassà de la Selva i Sant Andreu de Salou, entre les 09:30
hores i les 10:10 hores del proper dissabte 9 de juny de 2018.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Club Esportiu Bike Catalunya.

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Debat:

Atès que la previsió de despeses realitzada per la Colla Gegantera per dur a terme
la trobada gegantera de la Festa Major és de 2.500€ i per la compra de material
pels grallers és de 300€.

8. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: COLLA GEGANTERA PER
LES ACTIVITATS DE L'ANY 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/472 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Maria Riera Casadevall com
a Tresorera de la Colla gegantera de Riudellots, en data 29 de març de 2018 amb
registre d’entrada número 1991 per fer front a les activitats programades per la
temporada gegantera de l’any 2018.

Atès que en la sol·licitud no es detalla si la compra de material pels grallers és per
l’adquisició de material nou o si es tracta de reparació del material existent.

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

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 l’entitat sol·licitant per tal que en el termini de 10 dies
hàbils esmeni els defectes de la seva sol·licitud, completi la informació, sota
l’advertiment que si no presenta la documentació requerida la subvenció serà
denegada.
SEGON.- Notificar el present acord a la Colla Gegantera de Riudellots pel seu
coneixement.
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Debat:

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Els assistents debaten aquesta proposta i acorden no concedir la subvenció
proposada i fer un requeriment a la Colla Gegantera per tal que aclareixin la
despesa corresponent a la compra de material pels grallers.

9. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2018.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/473 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Gemma Sarrà Gras, com a
vocal de l’Ateneu de la Dona de Riudellots, el passat dia 28 de març de 2018, amb
registre d’entrada núm. 1969, per l’organització de les activitats previstes per l’any
2018.
Vist que en exercicis anteriors es va atorgar a l’Ateneu de la Dona diverses
subvencions, i que s’han justificat degudament.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vist l’interès públic de les activitats proposades per aqueta entitat per l’any 2018.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 11 de maig de 2018 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada 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:

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

PRIMER.- Atorgar a l’Ateneu de la Dona de Riudellots amb NIF G17603820,
una subvenció per import de 188€, per l’organització de les activitats per aquest
any 2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.48014 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 188€, amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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- 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.- 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.

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

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 Ateneu de la Dona, 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.

Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

10. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ
ANY 2018

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2018/475 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Eduard Duran i Busquets, com a
president de l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb registre
d’entrada número 1971 en data 29 de març de 2018, per les campanyes de
dinamització comercial que organitza aquesta associació.
Atès que la previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per
aquestes campanyes de l’any 2018 ascendeix a 5.116,88€.
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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 comercial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la promoció del comerç local i
col·laborar amb l’Associació de Comerciants del municipi.
Vist l’informe emès pel Regidor de Promoció Econòmica, Sr. Lluís Barnés, en data
11 de maig de 2018, el qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per
aquesta entitat.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/05/2018 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.- Atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva,
amb NIF G17969627, una subvenció per un import de 2.000,00€, per sufragar les
despeses de les campanyes de dinamització comercial per l’any 2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb
pressupost del corrent exercici.

càrrec a la partida 430.48019 del

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 5.116,88€, 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.- 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 Comerciants de Riudellots
de la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el
contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i
específiques per a la seva aplicació.
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Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

11. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2017/2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/476 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Mireia Boadas i Gironès com
a tresorera de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb registre d’entrada
número 1871 de 23 de març de 2018, per sufragar part de les despeses derivades
de les activitats del curs 2017-2018.
Vista la memòria explicativa presentada juntament amb la sol·licitud on detallen les
activitats que realitzen, el número d’inscrits al casal d’hivern que és de 75 nens
d’edats entre 5 i 15 anys i el pressupost total és de 14.955,65€.
Vist l’informe emès pel Regidor de Joventut en data 11 de maig de 2018 el qual
estima correcte atorgar l’import sol·licitat 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.- Atorgar a l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva amb NIF
R1700002G una subvenció per import de 1.591,03€ per sufragar part de les
activitats del curs 2017-2018.

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 337.48022 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 14.955,65€ 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.
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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.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

CINQUÈ.- 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.
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’Esplai Parroquial de Riudellots de la
Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per
a la seva aplicació.

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

12. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS).
DINAMITZACIÓ
DEL
POLÍGON
ANY
2018.
REQUERIMENT
DE
DOCUMENTACIÓ:

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2018/477 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Xavier Fuentes Falgàs, en
representació de l’Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots de la
Selva (APRS), amb registre d’entrada núm. 1983 de data 29 de març de 2018,
referida a sufragar part de les despeses de la vigilància del polígon industrial de
Riudellots de la Selva.
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
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Municipi i del polígon industrial.
Atès que les despeses de vigilància del polígon industrial no és una despesa
subvencionable.
Atès que en la sol·licitud no especifiquen quines accions de dinamització del polígon
industrial tenen previstes fer durant aquest any 2018.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

25/05/2018 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.- Requerir a l’entitat sol·licitant per tal que en el termini de 10 dies
hàbils esmeni els defectes de la seva sol·licitud, completi la informació, sota
l’advertiment que si no presenta la documentació requerida la subvenció serà
denegada.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) pel seu coneixement.

Debat:
Els assistents debaten aquesta proposta i acorden no concedir la subvenció
proposada i fer un requeriment a l’Associació APRS per tal que concretin quines
accions de dinamització del polígon industrial tenen previstes fer aquest any
2018. També acorden que les despeses de vigilància del polígon industrial no és
una depesa subvencionable i que només es subvencionaran les despeses
relacionades amb la dinamització del polígon industrial.

13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CASAL DE JUBILATS I
PENSIONISTES DE RIUDELLOTS.

Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2018/479 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. M. Engràcia Guixeras i
Llavanera, com a presidenta del Casal de Jubilats i Pensionistes de Riudellots de la
Selva, el passat dia 28 de març de 2018, amb registre d’entrada núm. 1953.
Vist que la sol·licitud exposen que la Societat General d’autores i editors (SGAE)
obliga el Casal de Jubilats ha pagar un import per cada actuació de berenar-ball, i
que d’acord amb les reunions i directius del Consell Consultiu de la Selva, sol·liciten
ajuda econòmica per poder fer front a aquesta despesa. També sol·liciten
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col·laboració econòmica per la compra d’unes camisetes. En total presenten un
pressupost per import de 1.000€.
Vist l’interès públic de les activitats que duen a terme aquesta entitat durant l’any
2018.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 11 de maig de 2018 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

25/05/2018 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.- Atorgar al Casal de Jubilats i Pensionistes de Riudellots de la Selva
amb NIF G17309360, una subvenció per import de 850,00€, per fer front a les
depeses de les SGAE i per la compra de camisetes per aquesta entitat.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 337.48023 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 1.000,00€, 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.- 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 al Casal de Jubilats i Pensionistes de
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.
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Als assistents debaten la present proposta i acorden concedir la present
subvenció, però modificant l’import subvencionable de les camisetes
subvencionat no el 70% sinó al 50%.

14. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ TEATRERUS
DE RIUDELLOTS. COMPRA DE MATERIAL ANY 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/480 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Francesc Xavier López Cadena,
en representació de l’Associació Teatrerus de Riudellots, el passat dia 19 de març
de 2018, amb registre d’entrada núm. 1740.
Vist que aquesta associació sol·licita ajuda econòmica per la compra de material per
les funcions de teatre, amb un pressupost de 412,08€.

Elia Masso i Tamayo
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Vist l’informe emès per la regidora de cultura en data 11 de maig de 2018 en
relació a la petició de subvenció sol·licitada 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.- Atorgar a l’Associació Teatrerus de Riudellots amb NIF
G55273536, una subvenció per import de 288,46€, per la compra de material per
l’associació.
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SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 337.48027 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 412,08€, 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.
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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.
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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 Teatrerus de 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.

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

15. URGENTS:
15.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTOS CONCENTROL SA
Vista la proposta d’acord número PRP2018/487 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/204, 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:
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Exp. Número: 204 - 01 11 004 50 /2018



Sol·licitant: PRODUCTOS CONCENTROL SA



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ DE NOU TRAM DE LÍNIA M.T 25 Kv
(SANGOSTA) PER TAL DE PODER DONAR SUBMINISTRAMENT A NOU CM EM
19172 “CONCENTROL”



Emplaçament: AV PAISOS CATALANS, 153 (POLÍGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral: 3593906DG8339S0001YH



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): ................................................................. 1539,71.-€



Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres
(Ordenança fiscal núm. 14)
Paviment asfàltic 6’97 € x 80 ml =
557,60.-€
Quota :
557,60.-€

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

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
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1.1 Previ a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles serveis
afectats de les companyies. També de l’acta de control de l’obra d’acord amb
l’Ordre TIC/341/2003.
2.

De caràcter urbanístic:

2.1 Pel creuament de l’Av. Països Catalans, no es podrà tallar el trànsit, sinó
que s’haurà de fer pas alternatiu.
2.2 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
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La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva
amplada.
Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat,
s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.
Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

2.3 Condicions generals pel creuament de calçades:
25/05/2018 SECRETARIA INTERVENTORA

-
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Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada
costat de la rasa.
Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat,
sense que puguin ser reutilitzades per terraplenar les rases.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva
part inferior formant túnel.
Les rases seran omplertes, per sobre la sorra, amb material granular d’un
índex CBR superior a 20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un
densitat de 100% del proctor modificat del material.
A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 8 cm de gruix, tipus AC 16 SURF
60/70 D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
El paviment de la vorera a travessar, serà pavimentada amb peces de nova
adquisició, sense que puguin ser reutilitzades les que aparentment estiguin
en bon estat procedents de l’excavació. La solera sobre la que seran
assentades serà de formigó tipus HM-20 de 10 cm de gruix.
La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant de
l’aglomerat del carrer no serà superior a 80 cm.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb 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 367,73.-€
(dipòsit previ efectuat en 14/05/2018)

5. En quant a afectació de la via pública :
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De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar és de 4982,90€ (Dipòsit previ efectuat en data 14/05/2018).
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 28/05/2018 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

15.2 ADQUISICIÓ D'UN ESCÀNER PER LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.
APROVACIÓ PRESSUPOST
Vista la proposta d’acord número PRP2018/488 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que la Diputació de Girona ens ha comunicat que hi haurà un canvi de
programa de gestor d’expedients, i que el nou programa és de l’empresa Audifilm.
Per tal que poder realitzar còpies autèntiques electròniques es fa necessari
l’adquisició d’un escàner compatible amb la nova aplicació de gestor d’expedients.
Vistos els pressupostos presentats, per la l’adquisició d’un escàner de la marca
Brother ADS-2700W:
Empresa
TEC INFORMÀTICA
EPOSA
APLITEC

Registre d’Entrada
Data
15/05/2018 RE 2781
15/05/2018 RE 2782
15/05/2018 RE 2783

i

Preu
exclòs
398,00€
390,00€
335,95€

iva

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens
perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
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SEGON.- Acceptar i adjudicar a l’empresa APLITEC amb CIF B17423211 amb
domicili a l’avinguda de França, 173-175, 17840 SARRIÀ DE TER, per import de
335,95€ (TRES-CENTS TRENTA-CINC AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS) IVA EXCLÒS,
pel subministrament d’un escàner model Brother ADS-2700W, segons detall en el
pressupost presentat número 2/1820606 de 14/05/2018.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà amb càrrec de
la partida 920.63500 del pressupost de l’exercici vigent.

Elia Masso i Tamayo
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QUART.- Donar trasllat del present acord a les empreses per tal que en
tinguin l’oportú coneixement.

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

15.3 AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE L'AUDITORI I LA SALA DE
CATES DEL FOODLAB I BONIFICACIÓ DEL CORRESPONENT PREU PÚBLIC.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/489 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada per Carles Benítez Portillo, en nom de la Diputació de
Girona, amb CIF núm. P1700000A (R.E. núm. 2791, de 15/05/2018), en que es
sol·licita l’ús de l’auditori i la sala de cates del FoodLab durant el dia 22/05/2018,
en horari de 9 a 16 hores, i durant el dia 04/06/2018, en horari de 9 a 16 hores,
per a realitzar-hi els dos tastos a “cegues” de foies i formatges, que donaran com a
resultat els guanyadors del concurs per a la selecció de productes que disposen el
segell de qualitat agroalimentària “Girona Excel·lent”.
Vist que per acord de 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 en el citat acord s’establiren els següents preus públics i serveis inclosos
en l’ocupació de l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates del FoodLab:
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Concepte

Preu
½
jornada* (I.V.A.
no inclòs)

Preu
jornada
completa (I.V.A. no
inclòs)

Serveis inclosos

Auditori (32 pax.),
àrea de rentat i
sala de cates

250.-€

400.-€

-

Visita prèvia a les instal·lacions i
entrega de claus, en horari
d’obertura del centre**.
Accés a internet per WiFi.
Serveis de WC.
Estris de cuina.
Cuina office.
Vestuari.
Neteja de les instal·lacions.

* La ½ jornada correspon a 4 hores diàries seguides.
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** L’horari d’obertura del centre és de dilluns a divendres de 9 a 20 hores.

Vist que per a l’ús de l’auditori i la sala de cates en el període i horaris indicats en la
sol·licitud de la Diputació de Girona, en resulta un preu públic de 650.-€ (I.V.A. no
inclòs).
Vist que en l’article 7.2 i 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 25 – General reguladora
dels preus públics, es preveu la possibilitat de bonificar total o parcialment els
preus públics, atenent raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic.
Vist que en relació a l’organització dels dos tastos esmentats, es pot considerar que
la Diputació de Girona realitza una actuació d’interès públic a l’organitzar una
activitat que impulsa, fomenta i difon en l’àmbit estatal i internacional els productes
agroalimentaris gironins de la més alta qualitat. Vist que la Diputació de Girona
gestiona aquest segell de qualitat sense voler-ne obtenir cap tipus de lucre, i que a
més, la realització d’aquests tastos al FoodLab pot suposar una nova manera de
donar a conèixer l’equipament entre els professionals del sector (tant en els
productors com en els experts tastadors).
Vist l’informe emès pel regidor de promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés
Tarrés, on es proposa bonificar totalment l’import del preu públic per a l’ocupació
de l’auditori i la sala de cates per a realitzar-hi els dos tastos a “cegues” que
organitza la Diputació de Girona, dins del marc del projecte “Girona Excel·lent”, els
dies 22/05/2018 i 04/06/2018.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Autoritzar a la Diputació de Girona, per l’ocupació de l’auditori i la
sala de cates del FoodLab durant el dia 22/05/2018, en horari de 9 a 16 h, i el dia
04/06/2018, en horari de 9 a 14 hores, per a realitzar-hi els tastos a cegues de
foies i formatges del projecte Girona Excel·lent.
TERCER.- Aprovar la bonificació total de l’import del preu públic que es
correspondria a l’esmentat ús, atenent a l’interès públic d’aquest projecte.
QUART.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Girona.
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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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