ASSISTENTS:
1r. Tinent d’Alcaldessa:
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol

Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 15 de
novembre de 2016, es reuneix la Junta
de Govern Local per a celebrar sessió
resolutòria
Ordinària,
sota
la
presidència
del
primer
tinent
d’Alcaldessa,
el
Sr.
Josep
Ma.
Corominas i Pujol i amb l’assistència
de la Secretària municipal, qui dóna fe
de l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

Regidors/es assistents:
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

Elia Masso i Tamayo
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18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIO ANTERIOR. RESJGL2016/20 DE 02/11/2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
4. SERVEI DE GESTIÓ
SELVA.VARIS

TRIBUTÀRIA

DEL

CONSELL

COMARCAL

DE

LA

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J R A
6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J C F
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
8. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
9. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
10. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
11. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ADJUDICACIÓ.
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12. REPARACIÓ DE FLONJALLS EN CAMÍ MUNICIPAL. APROVACIÓ INCREMENT
OBRES.
13. CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L¿AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
D’ENGINYERIA. APROVACIÓ
14. SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA DEIXALLES PER TANCAMENT LOCAL
UBICAT AL C/MAJOR, 30. SILVIA PERAFERRER RIBOT
15. AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT I CCTV AL PAVELLÓ MUNICIPAL
D'ESPORTS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
16. OBRES D'ARRANJAMENT DEL TALÚS DEL CAMÍ DE L'AIMERICH "CASILLA
DEL GUARDA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
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17. URGENTS
17.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CARNES OLESA SL
17.2 IMPLANTACIÓ SIT URBANISME I SIT EXPEDIENTS. ESTUDIS PREVIS.
ADJUDICACIÓ
17.3 ANNEX A L'ESTUDI HIDROGEOLÒGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT - ANNEX 2-NORMATIVA
ESPECÍFICA POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ
18. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIO ANTERIOR. RESJGL2016/20 DE 02/11/2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/903 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 2 de novembre de 2016 (RESJGL2016/20)
Vista l’acta de 15/07/2016 (RESJGL 2016/15), en la qual s’ha observat error
material en el paràgraf primer de l’acord corresponent al punt número 6.- Servei de
redacció del projecte d’urbanització d’un tram de l’Av. Girona.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
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pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 2 de novembre de 2016
(RESJGL2016/20)

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

SEGON.- Rectificar l’error observat en el paràgraf primer de l’acord de
l’acord corresponent al punt número 6.- Servei de redacció del projecte
d’urbanització d’un tram de l’Av. Girona, que on diu : “d’adeqüació dels accessos a
la piscina municipal de Riudellots, ha de dir : “per la urbanització d’un tram de l’Av.
Girona.”

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

2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/913 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.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número 19/2016, i d' import CENT
DINOU MIL CENT QUARANTA-QUATRE EUROS I VINT-I-DOS CÈNTIMS
(119.144,22€).
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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3. CERTIFICACIONS D'OBRES. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/904 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).
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Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 següent certificacions d’obres:









Títol de l’obra: PROJECTE FORMACIÓ DE CARRIL BICI ENTRE CAN
BRUGADA I A2, TRAM 1B I SENYALITZACIÓ TRAM 2
Empresa adjudicatària: ALBERT TULSÀ, S.L.
Número Certificació: 3 i última (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 5275 de
24.10.2016)
Import: 8.594,34€
Títol de l’obra: PROJECTE DE L' ASFALTATGE CAMÍ DEL REGÀS A
RIUDELLOTS
Empresa adjudicatària: CONTRUCCIONS RUBAU, S.A.
Número Certificació: 2 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 5291 de
25.10.2016)
Import: 54.693,38€

SEGON.- La primera despesa esmentada serà a càrrec de la partida
60905.171 i la segona despesa esmentada serà a càrrec de la partida 60908.1532
de l’estat de despeses del pressupost vigent.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA
SELVA.VARIS
Vista la proposta d’acord número PRP2016/905 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm. 5120 de 17.10.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes de SETEMBRE, en període
voluntari i executiu, per un import total de 278.727,85€, 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 950,74€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de SETEMBRE
tramès pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg.
entrada núm. 5118 de 17.10.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen:
EXERCICI
2016
2016
2016
2016
2016

CONCEPTE
Despeses bancàries
IAE
IIVTNU
IVTM
Llar Infants
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
7,62
1.233,58
695,43
305,27
426,00
2.667,90€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’ interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J R A
Vista la proposta d’acord número PRP2016/881 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/570, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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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: 570 - 01 11 004 166 /2016



Sol·licitant: J R A



Obres que s’autoritzen: COL.LOCAR TERRA SOBRE EXISTENT



Emplaçament: C/ GINESTA, 9 (RESTAURANT 63)



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): ................................................................. 163,77.-€

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 Atès que es tracta d’una terrassa exterior, el paviment haurà de ser segons
el Codi Tècnic de l’Edificació SUA1 de classe 3 per evitar el lliscament.

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
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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.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J C F
Vista la proposta d’acord número PRP2016/882 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2016/310, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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: 310 - 01 11 005 66 /2016



Sol·licitant: J C F



Obres que s’autoritzen: TANCA METÀL.LICA SENSE MUR D’OBRA



Emplaçament: CAN BANYES



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
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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 11/05/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 76,97.-€
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SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 De conformitat amb l’article 136 de les Normes Subsidiàries, les tanques en
sòl no urbanitzable seran amb reixat de malla metàl.lica fins a una alçada
màxima de 1’50 mts.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1 Caldrà complir amb els condicionants imposats en la resolució del Servei
Territorial de Carreteres a Girona, de data 30 de setembre de 2016 i que
s’adjunta a la present llicència.

4.

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

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/899 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/541, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 541 - 01 11 004 151 /2016



Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA PER DESPLEGAMENT DE FIBRA
ÒPTICA



Emplaçament: C/ BOSC CANTONADA AV PPCC



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): ..................................................................... 35,89.-€



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 12 ml =
83,64 €
Quota :
83,64 €

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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1.1 Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent, plànol
“as built”, on es reflecteixin totes les actuacions fetes en el municipi. Cada any
s’haurà d’actualitzar el plànol i per tant sempre recollirà les actuacions
anteriors dels altres anys. Si un any no es fa cap actuació, serà vàlid el de l’any
anterior i no caldrà presentar plànol.
2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis
existents a la via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes
amb els altres serveis existents.
2.2 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.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

2.3 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.4 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.
2.5 En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser
enderrocades i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel.
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.
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 03/11/2016)

4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar es d’import 290,39 € (Dipòsit previ efectuat en data
03/11/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/900 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/501, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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: 501 - 01 11 004 134 /2016



Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA



Obres que s’autoritzen: CANALITZACIÓ DE 9 M (MICROSA) DE 3
CONDUCTES DE 20 MM CONNECTANT UN REGISTRE DE PROPIETAT DE CTTI
AMB UNA ARQUETA DE 40X40 CM



Emplaçament: AV PAISOS CATALANS, 218 (DAVANT MOINTER)



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): ..................................................................... 35,03.-€



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 9 ml =
62,73 €

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

62,73.- €

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent, plànol
“as built”, on es reflecteixin totes les actuacions fetes en el municipi. Cada any
s’haurà d’actualitzar el plànol i per tant sempre recollirà les actuacions
anteriors dels altres anys. Si un any no es fa cap actuació, serà vàlid el de l’any
anterior i no caldrà presentar plànol.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis
existents a la via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes
amb els altres serveis existents.
2.2 En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser
enderrocades i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel.
2.3 Es preveu que les obres s’executin fent pas alternatiu. En cas que calgui
taller el carrer amb desviació del trànsit, caldrà sol·licitar permís i pagar la
corresponent taxa.

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.
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 03/11/2016)

4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar es d’import 283,48 € (Dipòsit previ efectuat en data
03/11/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/901 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/543, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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: 543 - 01 11 004 153 /2016



Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA PER DESPLEGAMENT FIBRA
ÒPTICA



Emplaçament: C/ PINEDA CANTONADA AV.PPCC



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): ..................................................................... 47,29.-€



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 10 ml =
69,70.-€
Quota :
69,70.-€

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte
al compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent, plànol
“as built”, on es reflecteixin totes les actuacions fetes en el municipi. Cada any
s’haurà d’actualitzar el plànol i per tant sempre recollirà les actuacions
anteriors dels altres anys. Si un any no es fa cap actuació, serà vàlid el de l’any
anterior i no caldrà presentar plànol

2.

2.1 Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis
existents a la via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes
amb els altres serveis existents.

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA
Signatura 2 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol
Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

De caràcter urbanístic:

2.2 Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a
cada costat de la rasa.
2.3 Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
2.4 Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la
seva part inferior formant túnel.
2.5 Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a
20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del proctor
modificat del material.
2.6 A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 60/70
D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
2.7 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.

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

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

Classificador:ACTA_JGL -

generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 28/10/2016)
4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar es d’import 153,05 € (Dipòsit previ efectuat en data
03/11/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Signatura 2 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2016/902 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/544 , i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

Signatura 1 de 2

10. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ADAMO TELECOM IBERIA SA

Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.

Elia Masso i Tamayo

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

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

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: 544 - 01 11 004 154 /2016



Sol·licitant: ADAMO TELECOM IBERIA SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA PER DESPLEGAMENT DE FIBRA
ÒPTICA



Emplaçament: C/ VERGE DE NÚRIA



Terminis per a executar les obres: Un any per començar i tres anys per
acabar, a comptar des de la data de notificació del present acord (art. 189.1
del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost).
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ........................ 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 66,15.-€



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 10 ml =
69,70.-€
Quota :
69,70.-€

Signatura 2 de 2

1.

2.

Elia Masso i Tamayo

De caràcter urbanístic:
2.1 Prèviament a les obres restarà obligat a assabentar-se dels serveis
existents a la via pública i es respectaran les distàncies a separacions mínimes
amb els altres serveis existents.
2.2 Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a
cada costat de la rasa.
2.3 Les terres seran transportades a l’abocador autoritzat en la seva totalitat.
2.4 Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la
seva part inferior formant túnel.
2.5 Les rases seran omplertes amb material granular d’un índex CBR superior a
20 cm i piconades mecànicament fins a obtenir un densitat de 98% del proctor
modificat del material.
2.6 A la part superior s’estendrà una capa de formigó de 20 cm de gruix i un
acabat d’aglomerat asfàltic en calent de 5 cm de gruix, tipus AC 16 SURF 60/70
D (D-12), totalment enrasat i anivellat amb el paviment existent.
2.7 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.

Signatura 1 de 2

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Caldrà presentar, com a molt tard el 15 de gener de l’any següent, plànol
“as built”, on es reflecteixin totes les actuacions fetes en el municipi. Cada any
s’haurà d’actualitzar el plànol i per tant sempre recollirà les actuacions
anteriors dels altres anys. Si un any no es fa cap actuació, serà vàlid el de l’any
anterior i no caldrà presentar plànol

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

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

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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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 03/11/2016)

Elia Masso i Tamayo
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4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import
de la fiança a dipositar es d’import 214,08 € (Dipòsit previ efectuat en data
03/11/2016).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

11. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I
MILLORA DELS ESPAIS VERDS I ARBRAT VIARI DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ADJUDICACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/895 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de juliol de 2016
va aprovar l’expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives
corresponent i va disposar l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació de la
conservació i millora dels espais verds i arbrat viari de Riudellots de la Selva.
Vist que l’anunci de licitació es va publicar BOP núm. 144 del dia 29 de juliol i al
tauler d’anuncis de la Corporació i al perfil del contractant d’aquest Ajuntament.
Vist que durant el citat període de vint dies, van presentar proposicions les
següents empreses licitadores:
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Fundació Privada Onyar la selva.
Servei Integral de Finques Urbanes s.l.

Elia Masso i Tamayo
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Vist que la Junta de Govern local del passat dia 4 d’octubre de 2016 va declarar
vàlida la licitació i va acceptar la proposta de la mesa de contractació, en sessió
celebrada el dia 22 de setembre de 2016, de considerar que l’oferta presentada per
Fundació Privada Onyar la selva amb NIF G 17830050 com l’oferta econòmicament
més avantatjosa. Requerint la presentació de la següent documentació:
- Declaració relativa a la part del contracte que el licitador tingui previs
subcontractar.
- Documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Documentació justificativa de disposa efectivament dels mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 64.2
del TRLCSP, acreditant, específicament, que els treballadors que ocuparan per
executar el contracte, estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat Social.
- Justificant del pagament dels anuncis.
- Justificativa d’haver constituït la garantia definitiva per import corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
- Documentació justificativa de l’assegurança de responsabilitat civil (pòlissa i rebut
de pagament).
- Pla de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el plec de clàusules
administratives particulars.
Vist que el proppassat dia 3 de novembre va tenir entrada en el registre general de
documents d’aquest Ajuntament (R.E. núm.5422 ) la documentació requerida.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 la FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA amb CIF
G17830050 el contracta del servei de conservació i millora dels espais verds i
arbrat viari de Riudellots de la selva per import de CENT QUARANTA-CINC MIL
QUATRE-CENTS SIS AMB QUINZE CÈNTIMS D’EURO 145.406,15 € (iva exclòs) i pel
termini de dos anys. Així com la realització de 80 hores sense cost per
l’Ajuntament.
SEGON.- Notificar el present acord a FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA
adjudicatària del contracte i a la resta de licitadors que han pres part en el
procediment; i procedir a la publicació de l’adjudicació en el perfil del contractant
d’aquest Ajuntament, d’acord amb l’establert a l’article 151.4 del TRLCSP.
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TERCER.- Requerir a la FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA adjudicatària
del contracte per tal que, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de la recepció
de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la formalització
del contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 156.3 del TRLCSP.
QUART.- La formalització del contracte es publicarà en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament i en el BOP de Girona, en un termini no superior a
48 dies a comptar des de la data de la formalització de conformitat amb l’article
154 del TRLCSP.
Debat:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12. REPARACIÓ DE FLONJALLS EN CAMÍ MUNICIPAL. APROVACIÓ INCREMENT
OBRES.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/897 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2016, va
aprovar el pressupost presentat per XAVIER ALSINA, S.A. per a l’execució dels
treballs de reparació dels flonjalls apareguts al camí municipal de l’Hostal Nou, per
import de 5.675,63.-€ (IVA inclòs).
Atès que en el moment de marcar els flonjalls n’havien aparegut de nous, es va
decidir reparar-los.
En data 26 d’octubre proppassat, van tenir entrada en el registre de documents
d’aquest Ajuntament dues factures de la companyia mercantil XAVIER ALSINA,
S.A.:
-

Registre d’entrada 5326 per import de 5.675,63.-€.
Registre d’entrada 5327 per import de 1.690,61.-€

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, en relació a les factures
presentades, el qual disposa:
“En data 24 de febrer de 2016 l’Ajuntament de Riudellots va adjudicar els treballs
de reparació de 94 m2 de flonjalls a l’empresa mercantil Xavier Alsina S.A.
Els treballs consistien en:
 Excavació de 26 cm i transport de terres sobrants a abocador.
 Capa de 20 cm de formigó HA-25B/20
 Col·locació de reg d’adherència amb emulsió bituminosa
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16surf B 60/70 D
de 6 cm de gruix, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compacta
El preu del flonjall era de 49,90 €/m2 x 94 m2 = 4.690,60 €+IVA.
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En el moment de marcar els flonjalls, n’havien aparegut de nous i es va decidir
reparar-los.
Les obres es varen executar en data 27, 30 i 31 de maig.
En total es varen executar 28 m2 més de flonjalls el que en resulta un import total
de 28m2 x 49,90 m2 = 1397,20 €+ IVA= 1.690,61 €.
S’informa favorablement la relació de feines valorades, amb l’increment de 28 m2
de flonjalls amb un import total de 1397,20 € + IVA= 1.690,61€”
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.

Elia Masso i Tamayo
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Acceptar la factura presentada per XAVIER ALSINA, S.A. per
import de 1.690,61.-€ (IVA inclòs), corresponent a l’excés d’obra de reparació dels
flonjalls del camí municipal de l’Hostal Nou, respecte a la inicialment
pressupostada.

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

13. CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L¿AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L¿ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
D’ENGINYERIA. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/898 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de reforçar l’àrea de serveis tècnics d’aquest
Ajuntament, i concretament en les matèries pròpies d’enginyeria, es va sol·licitar
assistència al Consell Comarcal de la Selva.
La Junta de Govern local en sessió del passat dia 4 d’octubre va acceptar les
condicions tècniques i econòmiques presentades pel Consell Comarcal de la Selva,
per import de 2.165,80.-€/mes.
Vist el conveni presentat pel Consell comarcal de la selva on es detallen les
condicions de l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
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pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva per a l’assistència tècnica en matèria d’enginyeria. S’adjunta al
present , com annex I.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.

Elia Masso i Tamayo
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Annex
CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA
D’ENGINYERIA
Santa Coloma de Farners, .................... de 2016
REUNITS
D'una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell Comarcal de la
Selva, que actua expressament autoritzat per a la formalització d'aquest document de
conformitat amb l'acord del Ple de data 15 de juliol de 2015, assistit per la secretària
de la corporació.
D'altra part, la senyora Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, facultada per acord de ple de data 13 de juny de 2015, assistit
per la secretària de l’ajuntament.
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixentse, mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a
aquest efecte
MANIFESTEN

1. Que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva és titular de les competències per
l’atorgament i informe de diverses llicències i autoritzacions en matèria
mediambiental, d’activitats recreatives, de conformitat amb la normativa vigent.

2. Que la Junta de Govern Local en sessió de data 4 d’octubre de 2016 va adoptar

la contractació del servei d’assessorament tècnic en matèria d’enginyeria (atenció i
consultes, informe de llicències d’activitats, inspeccions en matèria d’activitats i
donar suport als òrgans de govern de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en
tot allò que fa referència a matèries pròpies d’enginyeria).

3. Que d’acord amb el que disposa l’article 28.1a) del Decret Legislatiu 4/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’Organització comarcal
de Catalunya, estableix que correspon a la comarca prestar assistència tècnica
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als municipis. I que tanmateix d’acord amb l’article 25 del mateix text legal, la
comarca exerceix les competències que li delegui o li encarregui de gestionar,
entre d’altres ens, els ajuntaments.

4. Que d’acord amb els articles 9.4 i 85 de la Llei Comarcal, els Consells Comarcals

disposen entre les seves competències d’aquelles que els hi deleguen o
encomanen els municipis. Que la delegació de l’exercici de competències o
comanda de gestió han de concretar el seu contingut i abast, i es pot fer
mitjançant conveni.

5. Finalment, l’Ajuntament de Riudellots de la Selva té interès en encarregar al
Consell Comarcal de la Selva l’assitència tècnica en matèria d’enginyeria.

Signatura 2 de 2

Primera. Objecte
El present conveni té per objecte regular la prestació de l’assistència tècnica a
l’ajuntament de Riudellots de la Selva en matèria d’enginyeria per part del Consell
Comarcal de la Selva.
Segona. Obligacions de les parts
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En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les
següents,
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Posar a disposició de l’ajuntament de Riudellots de la Selva d’un enginyer/a
amb la dedicació setmanal pactada entre ambdues administracions.
Actuar, en el marc d’aquest conveni, com a enginyer/a municipal,
subrogant-se a les condicions de la resta de tècnics de l’ajuntament en allò
que a la responsabilitat faci referència.
Resta exclòs d’aquest conveni la redacció de projectes i la direcció d’obres,
les quals es formalitzaran en un encàrrec independent.

L’Ajuntament





Oferir la col·laboració necessària a l’enginyer/a del Consell Comarcal per tal
que es puguin dur a terme les feines encomanades en les condicions
correctes i necessàries, especialment en allò que fa referència a la
disponibilitat de mitjans i espais suficients per a desenvolupar la tasca
acordada.
Facilitar tota la informació requerida per la realització de l’assistència tècnica
acordada.
Finançar el servei.
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Tercera. Finançament
El Consell Comarcal de la Selva accepta el present encàrrec i es compromet a durlo a terme d’acord amb les condicions tècniques i econòmiques que figuren
degudament especificades en l’Annex 01 de data 15 de juliol de 2016, que
acompanya el present conveni, en què es fixa un cost mensual de 2.165,80 euros.
Constatar que si el Consell Comarcal de la Selva modifica la taxa aquest import
també es veurà regularitzat.
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal

Elia Masso i Tamayo
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El Consell Comarcal de la Selva es compromet a complir la normativa vigent en
matèria de Protecció de dades de caràcter personal i, més concretament, amb la
Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament de desenvolupament
de la Llei aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
Cinquena. Termini
Aquest encàrrec de servei tindrà vigència indefinida, si bé, podrà declarar-se
extingit amb anterioritat pels següents motius:






Preavís de tres mesos de l’ajuntament de Riudellots de la Selva
Mutu acord entre les parts
Incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol
de les parts
Desistiment per part del Consell Comarcal
La resta de supòsits legalment previstos

Sisena. Resolució de conflictes
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni per triplicat en el lloc i
data indicada a l’encapçalament.
Pel Consell Comarcal de la Selva
El president

Per l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
L’alcaldessa

Salvador Balliu i Torroella

Montserrat Roura Massaneda
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ANNEX 01. CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES
DADES GENERALS

Elia Masso i Tamayo
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Tipologia del
Servei:

Títol:
Àmbit de
l’actuació:
Interessat:
Data de la
sol·licitud:

4.
01.

Assessoraments tècnics
En enginyeria

ASSESSORAMENT TÈCNIC CONTINUAT A
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA EN MATÈRIA D’ENGINYERIA
(ACTIVITATS, INSPECCIONS i INFORMES).
Tot el municipi
Ajuntament de Riudellots de la Selva
Juliol de 2016

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A PRESENTAR
***

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI, METODOLOGIA i VALORACIÓ ECONÒMICA
Descripció
Donar suport als Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
especialment en tot allò que fa referència a matèries pròpies d’enginyeria
(atenció i consultes, informe de llicències d’activitats, inspeccions en matèria
d’activitats,...) i com a suport del tècnic enginyer municipal.
Es preveu per a la correcta prestació d’aquest servei una dedicació de 7 hores
setmanals a priori concentrades en un sol matí.
Valoració econòmica
Taxa a meritar
D’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. T06, la taxa vigent per a
l’assessorament d’un tècnic enginyer (grup A1 o assimilat) és de 42€/h. Si
l’apliquem a una dedicació setmanal de 14 hores en resulta, per a un
servei hipotètic d’un any de durada, el cost següent:
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14h. setmanals x 52 setm./any x 42,00 €/h = 30.576 €.
Preveient que la facturació d’aquesta taxa es durà a terme mensualment, en
resulta el següent import parcial:
30.576€ / 12 mesos = 2.548,00 €/mes.
Bonificacions
Atès que es planteja com a un servei continuat hi és aplicable la bonificació
del 15% contemplada a les ordenances fiscals:
2.548,00 €/mes – 15% =2.165,80 €/mes
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Altres despeses
***
DURADA DEL SERVEI
Inici del servei
***

setembre de 2016

Finalització del servei
***

31 de desembre de 2016

Observacions:

Un cop finalitzat aquest període, Ajuntament i
Consell podran acordar-ne la seva continuïtat, ja
sigui en les mateixes condicions o incorporant els
canvis que s’acordin.
Si cap de les dues parts n’assenyala el contrari amb
una antelació mínima de 1 mes abans de la
finalització del servei, s’entendrà que aquest resta
prorrogat per a l’exercici següent.

TAXA A MERITAR i CONDICIONS de PAGAMENT

Cost Final

Taxa del servei:
Total

Observacions:

2.165,80
€/mes
2.165,80 €/mes

En el cas d’haver de dirigir obres municipals
prèviament adjudicades a tercers o dur a terme la
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redacció de projectes per a l’Ajuntament caldrà
acordar a part les condicions tècniques i
econòmiques en que es pugui dur a terme el servei
en qüestió.
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OBSERVACIONS
Els serveis tècnics i administratius de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
oferiran la col·laboració necessària al tècnic/a del Consell per tal de que aquest
pugui dur a terme la feina encomanada en les condicions correctes i
necessàries, especialment en allò que fa referència a la disponibilitat de mitjans
i espais suficients per a desenvolupar la tasca acordada.
En qualsevol cas, el tècnic del Consell actuarà en tot moment com a tècnic
municipal, subrogant-se a les condicions de la resta de tècnics de l’Ajuntament
en allò que a responsabilitats faci referència.
Atesa la seva configuració com a taxa inclosa dins les ordenances fiscals per a
l’any 2016 del Consell Comarcal de la Selva, el cost del servei fixat en el
present document de Condicions Tècniques i Econòmiques està exempt d’IVA.
Santa Coloma de Farners, a 15 de juliol de 2016.

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

14. SOL.LICITUD BONIFICACIÓ TAXA DEIXALLES PER TANCAMENT LOCAL
UBICAT AL C/MAJOR, 30. SILVIA PERAFERRER RIBOT
Vista la proposta d’acord número PRP2016/906 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Silvia Peraferrer Ribot (RE 5083 de 13
d’octubre de 2016) i posterior documentació en data 7 de novembre de 2016
(Registre d’Entrada núm. 5499), com a subjecta passiu tributari, sol·licitant
BONIFICACIÓ de la següent la següent liquidació:


Taxa pel servei de recollida de deixalles
Local comercial C/ Major, 30; exercici 2016
Import: 432,21€

Vist l’informe emès pels SSTT municipals, constatant el tancament efectiu del local,
segons informe del dia 11 de novembre passat que indica que en l’esmentat local
no s'hi desenvolupa cap activitat.
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D’acord amb l’ordenança fiscal núm. 8 a la liquidació repetida, pot ser-li aplicada la
bonificació prevista al paràgraf 3 de l'art. 12 de la mateixa ordenança, que es
transcriu tot seguit : “3. S’aplicarà una bonificació del 50% de la quota que correspongui
als locals de negoci o comercials situats en el nucli urbà residencial, quan romanguin tancats
al públic i sense activitat de cap mena durant un mínim de 6 mesos consecutius al llarg del
període impositiu (1 de gener-31 de desembre de cada any) i així ho sol·liciti el contribuent
interessat aportant documentació acreditativa suficient”.

Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Silvia Peraferrer i Ribot, en relació a la liquidació
repetida de l'exercici 2016, bonificació del 50% de l'import de la tarifa aplicada
(432'21 x 50% = 216,10€), a l'empara del paràgraf 3r de l'art. 12 de l'ordenança
fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida de
deixalles.
SEGON.- Significar a la Sra. Silvia Peraferrer i Ribot que aquesta bonificació
té caràcter anual i, en conseqüència, podrà sol·licitar-la novament, sempre i quan
el local comercial que genera la taxa romangui desocupat i sense activitat per un
període mínim de 6 mesos consecutius al llarg del període impositiu (1 de gener31-de desembre).
TERCER : Traslladar el present acord a l'interessada, Sra. Silvia Peraferrer i
Ribot i al Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva, pel seu
coneixement i als efectes oportuns.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

15. AMPLIACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT I CCTV AL PAVELLÓ MUNICIPAL
D'ESPORTS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/908 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El pavelló municipal d’esports, a l’igual que la resta d’equipaments municipals, disposa
d’un sistema de seguretat i càmeres de vigilància.
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Atès que properament finalitzaran les obres d’ampliació del pavelló municipal, es fa
precís ampliar el sistema de seguretat i de càmeres a la part de les instal·lacions que
s’ha ampliat.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa
ATC seguretat i comunicacions
SEVIP

Data i núm. registre
entrada
07/11/2016 R.E. nº 5495
07/11/2016 R.E. nº 5496

Import (sense IVA)
3.136,20.-€
4.809,66.-€
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Vist l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal (R.E. 5538 de 08/11/2016), el
qual conclou: “Adjudicar els treballs de “Ampliació sistema de seguretat i CCTV de
l’ampliació del pavelló” a: ATC Sistemes de seguretat, S.L., segons pressupost
núm. 041116-I de 04/11/2016, reg. entrada 5495 de 07/11/2016, per un import
total de 3.794,80 €, IVA inclòs.”
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de
data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions
pròpies del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre,
ambdós inclosos.
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 ATC SISTEMES DE
SEGURETAT, S.L., amb domicili al C/ Massana, 74, de Girona-17006, i amb NIF B55.226.633 per a l’ampliació del sistema de seguretat i CCTV amb càmeres HD a
les noves instal·lacions del pavelló municipal d’esports, per import de TRES MIL
SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (3.794,80.-€), IVA
inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 21301.165 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

16. OBRES D'ARRANJAMENT DEL TALÚS DEL CAMÍ DE L'AIMERICH "CASILLA
DEL GUARDA". ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/914 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Atesa la necessitat de refer el talús del camí de Ca l’Aimerich, al costat de la caseta
d’ADIF, que s’està desfent com a conseqüència del trencament del tub de formigó
que travessa el camí; s’ha sol·licitat pressupost a diferents empreses
especialitzades:
Empresa
Albert Tulsà, S.L.
Construcciones Moreno Barberá, S.L.

Data i registre
entrada
10/11/2016 nº 5618
10/11/2016 nº 5619

Import (sense
IVA)
3.270,00.-€
5.124,00.-€
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Vist l’informe emès el dia 11 de novembre proppassat, per l’arquitecta tècnica
municipal, el qual conclou: “Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és
la presentada per l’empresa ALBERT TULSÀ, S.L. amb un pressupost total de
3270,00.-€ + IVA = 3956,70.-€”.
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 Decret 2015/307 de data 8 de juliol de 2015.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de data
20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions pròpies
del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre, ambdós
inclosos.

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 ALBERT TULSÀ, S.L., amb
domicili a l’Avgda. Mas Pins, 49-51 de Riudellots de la Selva-17457, per a l’execució
dels treballs d’arranjament del talús del camí de Ca l’Aimerich, per import de TRES
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (3.956,70.-€),
IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 21002.1531 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que, amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
haurà de presentar, degudament complimentada, a les oficines municipals.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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17. URGENTS
17.1

LLICÈNCIA URBANÍSTICA. CARNES OLESA SL

Vista la proposta d’acord número PRP2016/921 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/466
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució
2016/537 de data 20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent
d’Alcaldessa les funcions pròpies del seu càrrec, pel període comprès
entre els dies 14 i 30 de novembre, ambdós inclosos.
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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: 466 - 01 11 004 126 /2016



Sol·licitant: CARNES OLESA SL



Obres que s’autoritzen: EDIFICI INDUSTRIAL DESTINAT A SALA DE DESFER
I ELABORACIÓ DE CARNS



Emplaçament: AV MAS PINS, 123 (POLÍGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral: 3893608DG8339S0001AH



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 29/08/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 29355.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

1.1 Aportar documentació de data 11 d’octubre i registre d’entrada 1-2016005034-2 impresa i degudament signada.
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1.2 Previ a l’inici de les obres caldrà aportar el projecte executiu que haurà de ser
validat pels serveis tècnics municipals.
1.3 També caldrà aportar l’estudi de seguretat i salut.
1.4 Caldrà aportar plànol de la xarxa separativa d’aigües pluvials i negres indicant
el punt de connexió. Prèviament a la realització de les escomeses s’haurà de
comunicar als serveis tècnics municipals per tal que hi doni en vistiplau.
1.5 Caldrà aportar el full d’ assumeix del director de l’obra, del director d’execució
material i designació del coordinador de seguretat i salut. Els qüestionaris
d’estadística d’edificació.
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2.

De caràcter urbanístic:

2.1 La tanca haurà de complir amb la normativa de tanques que estableix pel
sector una alçada màxima de 2m. dels que solament un metre pot ser amb material
opac i la resta ha de ser amb reixa metàl·lica.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:

3.1. La obtinguda per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per estar la zona
afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona de data 21 de
juny de 2016 amb els condicionants imposats en la mateixa.
3.2 De l’informe emès per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de data 3 de novembre últim, que conclou :
3.2.1 Caldrà aportar el certificat d’assaig d’un laboratori acreditat de la
resistència al foc dels panells sectoritzadors. El document presentat de
característiques del producte no es considera un certificat d’assaig de
resistència al foc.
3.2.2 La porta que comunica la “oficina expedició” i el “pas” ha de ser El230-C5
com a mínim i caldrà garantir que totes les portes de sectorització siguin El2
t/2-C5 com a mínim enlloc de El t/2.
3.2.3 Caldrà garantir que la càrrega de foc real dels assecadors s’ajusti a
72Mcal/m3 d’acord al projecte presentat.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació, no essent necessari sol.licitar un nou control
preventiu d’aquestes mesures.
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableixi a la Llei 3/2010.
3.3 De l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal de data 14 de novembre de
2016, que conclou :
3.3.1 D'acord amb la memòria presentada, l'activitat que s'hi pretén portar a
terme està classificada dins l'annex III, epígraf 7.2.a, de la Llei 20/2009,
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LPCAA, per tant, el tràmit de legalització de l'activitat n'és el de comunicació
prèvia. Pot haver-hi condicions ambientals que afectin les construccions ara
projectades, vist que no s'han detallat ni descrit en el projecte d'obres, ni en el
seu modificat, aquestes resten sota la responsabilitat del promotor i del tècnic
director facultatiu.
3.3.2 Si s'escau l'establiment haurà de donar compliment a les condicions del
SUA del CTE i especialment a les condicions d'accessibilitat del SUA9, lo qual
caldrà justificar-ho en el tràmit de la comunicació prèvia de l'activitat.
3.3.3 Un cop acabades les obres i instal·lacions, i abans de l'inici de les
activitats, caldrà formalitzar la comunicació prèvia d'activitat, d'acord amb la
Llei 20/2009, LPCAA.
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4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. Prèviament a l’inici de les i obres i de conformitat amb el que
estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança municipal, s’haurà
de dipositar fiança obligatòria per a garantir que els residus
generats en l’obra siguin gestionats correctament, l’import de la
qual és de 7869,15.-€
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

17.2

IMPLANTACIÓ SIT URBANISME I SIT EXPEDIENTS. ESTUDIS PREVIS.
ADJUDICACIÓ

Vista la proposta d’acord número PRP2016/920 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Les administracions locals com a organització administradora del territori i gestora
de grans volums d’informació, s’ha vist afectada en els últims anys per Projectes
d’implantació SIG com una solució integradora de tota la seva gestió.
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Vist el pressupost presentat per TECNOGEO que planteja una solució basada en
unes aplicacions informàtiques i en la prestació de serveis que permeten un millor
coneixement del territori gràcies a l’ús de cartografia digital, i que garanteixen tan
la incorporació dels elements que provenen de l’edició i el manteniment de la
mateixa, realitzada per l’Ajuntament com la publicació de les dades.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

La proposta de Tecnogeo està basada en una metodologia que permet identificar
relacionar i analitzar de forma eficient tant el territori com les dades urbanístiques
en les seves diferents vessants, millorant el rendiment i la transparència,
transformant les dades en informació per a la millora de la capacitat de gestió i
anàlisis de l’Ajuntament.
Per això els objectius que es persegueixen són:
- Disposar de la cartografia de referència i del carrerer.
- Càrrega de la informació urbanística actual sobre el SIT Corporatiu.
- Optimització de la gestió i eficiència dels processos interns de l’Ajuntament
en l’àmbit de la gestió territorial.
- Millora de l’atenció que ofereix l’entitat als ciutadans, incrementant la
capacitat d’actuació de l’organismes per a que gestioni els seus recursos
amb més agilitat i presti més i millors serveis al municipi.
Atès que per la implantació del SIT URBANISME i SIT EXPEDIENTS que es preveu
per l’exercici 2017 és necessari la realització d’uns treballs previs d’estudi de
coneixement del territori i de la gestió municipal.
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 TECNOGEO S.L. amb NIF
B65019903 per import de 3.500 € (iva exclòs) per la realització dels treballs previs
i necessaris per la implantació del SIT URBANISME i SIT EXPEDIENTS que inclourà
el servei avançat de depuració dels carreres i el servei de digitalització de plànols.
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22706.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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17.3

ANNEX A L'ESTUDI HIDROGEOLÒGIC DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT - ANNEX 2-NORMATIVA
ESPECÍFICA POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ.

Vista la proposta d’acord número PRP2016/910 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 3 de novembre de 2014 va
acordar, entre d’altres, aprovar inicialment la Modificació puntual del Text refós de
les Normes Subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva – Annex 2.Normativa específica Polígon Industrial, redactada per l’arquitecte municipal.
El citat text de modificació de normes es va sotmetre a informació pública
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al BOP de Girona núm. 222, de 20
de novembre de 2014 i al diari El Punt de 20 de novembre de 2014.
Durant el tràmit d’informació pública es va sol·licitar informe als diferents
organismes sectorials afectats, entre ells, a l’Institut cartogràfic i geològic de
Catalunya (ICGC), el qual, en data 28 d’octubre de 2015, va emetre informe (R.E.
núm. 5144 de 30/12/2015) amb les següents conclusions: “Per tal de donar
compliment al marc legal de referència, l’ICGC considera convenient la realització
d’un estudi de detall, que permeti caracteritzar la perillositat associada al risc de
subsidència induïda per explotació d’aqüífers i el tipus d’actuacions que es duran a
terme en cas que sigui necessari, en l’àmbit de la “Modificació puntual text refós
normes subsidiàries de planejament de Riudellots de la Selva –Annex 2-Normativa
específica Polígon Industrial””.
Per tal de donar compliment al citat informe de l’ICGC, en el document elaborat per
l’arquitecte municipal de Modificació del Text refós de les Normes subsidiàries de
planejament, s’hi va incorporar com a Annex, l’estudi hidrogeològic de justificació
de la conveniència o oportunitat d’autoritzar la construcció de pous particulars al
sector industrial de Riudellots de la Selva, redactat per Geoservei, S.L., de 28 de
juliol de 2015.
El text de la modificació amb l’Annex incorporat, es va trametre a l’ICGC (R.S. núm.
2425 de 25/11/2015) per tal que emetés el corresponent informe favorable a la
modificació del Text refós de les NNSS de planejament.
En data 13 d’abril de 2016 va tenir entrada al Registre de documents d’aquest
Ajuntament (R.E. núm. 1932), nou informe emès per l’ICGC, el qual conclou: “La
documentació presentada no analitza la possible subsidència induïda per les noves
extraccions d’aigua, tal i com s’especificava en l’informe previ de l’ICGC. Per tant,
manca la realització d’aquesta anàlisi per tal de donar compliment al marc legal de
referència i perquè aquesta institució pugui valorar favorablement aquesta
modificació de les normes subsidiàries de Riudellots de la Selva”.
En data 22 de juny de 2016 (R.E. núm. 3339), Geoservei, S.L. presenta el
document de perillositat associada al risc de subsidència induïda per explotació
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d’aigües subterrànies i un Annex a l’estudi hidrogeològic de justificació de la
conveniència o oportunitat d’autoritzar la construcció de pous particulars al sector
industrial de Riudellots de la Selva; el qual es va trametre de nou a l’ICGC en data
1 de juliol de 2016 (R.S. núm. 1495).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Posteriorment, en data 26 d’octubre proppassat, va tenir entrada en el registre de
documents d’aquest Ajuntament (R.E. núm. 5305), el nou informe emès per l’ICGC
el dia 13 d’octubre de 2016, el qual conclou: “Les premises utilitzades en l’anàlisi
de la susceptibilitat de subsidència estan basades en altres casos que no són
d’aplicació en l’àmbit de la present modificació, atès que no reflecteixen ni les
condicions climàtiques ni les geològiques, i dóna per fer que una explotació no pot
provocar un descens piezomètric per sota de la pressió de confinament.
L’objectiu de l’anàlisi de susceptibilitat és determinar la possibilitat de
desenvolupament d’una subsidència induïda per una sobreexplotació de l’aqüífer.
En aquest sentit, manca una justificació sobre la susceptibilitat de generar una
subsidència induïda en un escenari de règim de sobreexplotació, suficient per
produir una compactació dels sediments del o dels aqüífers i que pugui traduir-se
en un assentament en superfície.
Per aquest motiu se sol·licita que es refaci l’anàlisi de la susceptibilitat, incloent
recomanacions sobre els règims d’explotació màxims, en cas que fos necessari.”
Per tal de donar resposta al citat requeriment, per part de Geoservei, S.L. s’ha
redactat un nou document de perillositat associada al risc de subsidència induïda
per explotació d’aigües subterrànies (R.E. núm. 5470 de 04/11/2016).
Vist l’informe emès en el dia d’ahir per l’arquitecte municipal, així com el nou
document de modificació puntual del Text refós de les normes subsidiàries de
planejament, el qual incorpora, l’estudi hidrogeològic (Annex 1) i el document de
perillositat associada al risc de subsidència induïda per explotació d’aigües
subterrànies (Annex 2).
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2016/537 de data
20 d’octubre proppassat, va delegar al Primer Tinent d’Alcaldessa les funcions pròpies
del seu càrrec, pel període comprès entre els dies 14 i 30 de novembre, ambdós
inclosos.

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el nou document elaborat per l’arquitecte municipal, de
modificació puntual del Text refós de les normes subsidiàries de planejament, el
qual incorpora, l’estudi hidrogeològic (Annex 1) i el document de perillositat
associada al risc de subsidència induïda per explotació d’aigües subterrànies (Annex
2), ambdós redactats per Geoservei, S.L.
TERCER.- Remetre el nou document a l’Institut geològic i cartogràfic de
Catalunya, als efectes d’emetre el corresponent informe favorable a la Modificació
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puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de planejament de Riudellots de
la Selva – Annex 2.- Normativa específica Polígon Industrial.

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.
Són les 21:00 hores.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

Josep Ma. Corominas i Pujol
1r. Tinent d’Alcaldessa

Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora

18/11/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Josep Mª Corominas i Pujol

18/11/2016 PRIMER TINTENT
D'ALCALDESSA

Compleixi’s
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