ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Sr. Gerard Calle i Barba
Regidor/a convidat/ada:
Sra. Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 18 d'abril de 2017, 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.

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA DE LA JUNTA DE GOVERN
Dia: 18/04/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: ORDINÀRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JGL DE 4 D'ABRIL DE 2017
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GARATGE ESGLEYES SL
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GICARNS SL
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. S C P
SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D¿ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2017.
10. SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES QUE TENEN LA CONSIDERACIÓ D¿ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2016.
11. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2016/2017
12. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS:
RECICLATEXT CURS 2016/2017
13. ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS: CAMPIONAT
SOCIAL FESTA MAJOR 2017

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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14. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
DE RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES ORDINÀRIES DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
15. ATORGAMENT
AJUTS
ECONÒMICS
ENTITATS:
ASSOCIACIÓ
DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ
ANY 2017
16. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS
ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLIGON
ANY 2017
17. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2017.
18. URGENTS
a. PROJECTE BRIGADA JOVE 2017. APROVACIÓ.
b. RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTES PASSIUS QUE
OSTENTIN LA CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMILIA NOMBROSA.
19. PRECS I PREGUNTES
Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JGL DE 4 D'ABRIL DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/417 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 4 d’abril de 2017 (RESJGL2017/7)
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 4 d’abril de 2017 (RESJGL2017/7).
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 PRP2017/415 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.
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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 número F/2017/7,
i d'import
CINQUANTA-UN MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS I SEIXANTA-UN CÈNTIMS
(51.327,61€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA
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Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/235, i els diversos
documents que hi figuren incorporats.

Elia Masso i Tamayo

Vista la proposta d’acord número PRP2017/394 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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: 235 - 01 11 004 67 /2017



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA DE RASA DE 21 X 0’3 M PER
INSTAL.LACIÓ DE CANONADA AMB UN RAMAL



Emplaçament: AV MAS VILÀ, 190 (POLÍGON INDUSTRIAL)



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 96,82.-€
(pagament efectuat en data 29/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 39,20.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
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 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
-

Elia Masso i Tamayo
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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.

2.2 Condicions generals pel creuament de calçades:
-

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.
Les voravies i rigoles no podran ser enderrocades i caldrà passar per la seva
part inferior formant túnel.
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.
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.
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.
Pel creuament de l’Av. Mas Vilà, no es podrà tallar el trànsit, sinó que
s’haurà de fer pas alternatiu.

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 informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient,
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la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 150 €, a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general
i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 23
de juny de 2005
5. En quant a afectació del domini públic local:
5.1 De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient,
la garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 253,79 €, a càrrec
de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003.
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:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GARATGE ESGLEYES SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/402 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/167, 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.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 167 - 01 11 004 47 /2017



Sol·licitant: GARATGE ESGLEYES SL



Obres que s’autoritzen: REPARACIÓ DE PAVIMENT



Emplaçament: CTRA NACIONAL II, KM 705 BUSTIA 128



Referència cadastral: 17159A006000620000QE



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ..............................................161,20.-€
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Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 210,12.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

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

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/403 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/242, 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.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 242 - 01 11 004 70 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
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Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASA DE 3 M DE RASA
PER ESTESA DE NOVA LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I
INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT.



Emplaçament: C/ FARIGOLA, 30 (POLIGON INDUSTRIAL)



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 05/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 49,21.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística
compliment dels següents condicionants:

atorgada,

queda

1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:

subjecte

al

Condicionants generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
-

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.

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.
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4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005).
5. En quant a afectació de la via pública :
5.1 De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 238,90.-€, a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/404 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/243, 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.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 243 - 01 11 004 71 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: ESTESA NOVA LÍNIA
SUBTERRÀNIA I INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT



Emplaçament: AV MAS VILÀ, 190 (POLIGON INDUSTRIAL)



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).

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

ELÈCTRICA

DE

BT
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ...............................................96,82.-€
(pagament efectuat en data 05/04/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 40,21.-€

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 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.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

15/05/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/05/2017 Alcaldessa

2.

De caràcter urbanístic:
Condicionants generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
-

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.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€ (a
càrrec de la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter
general i per a la finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en
data 23 de juny de 2005).

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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5. En quant a afectació de la via pública :
5.1 De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 260,31.-€, a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
7. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GICARNS SL

Signatura 2 de 2

15/05/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/05/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/376, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

Elia Masso i Tamayo

Vista la proposta d’acord número PRP2017/413 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

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: 376 - 01 11 004 90 /2016



Sol·licitant: GICARNS SL



Obres que s’autoritzen:
CONSTRUCCIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL PER
AMPLIACIÓ D’UNA NDUSTRIA CÀRNICA



Emplaçament: AV MAS VILÀ, 190 (POLIGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral: 3996102DG8339N - 3996111DG8339N



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ..................... 429,51.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .............................................................. 22049,52.-€
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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 Les places d’aparcament previstes en el projecte hauran de ser pintades sobre
el paviment exterior, sense que puguin ser utilitzades per altres usos que no siguin
els d’aparcament de vehicles.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
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2.2 La situació d’una part d’aquests aparcaments dins la parcel.la condiciona a
realitzar el desmantellament de totes les instal.lacions situades dins la franja no
edificable de 10 mts en el límit del polígon, d’acord amb la documentació aportada
a l’expedient 471 114/2015, com a annex al projecte constructiu de data 20 de
gener de 2016 i registre d’entrada núm. 395 de 29/01/2016.
2.3 Prèviament a la realització de les escomeses a les xarxes d’aigües pluvials i
negres, s’haurà de comunicar als serveis tècnics municipals, el lloc concret de
connexió a fi que hi donin el vist-i-plau.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1.L’obtingut per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de data 26
d’octubre de 2016, amb condicionants i que s’adjunta a la present llicència.
3.2 L’obtingut per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de Girona de data 3 d’abril passat i que s’adjunta a la present
llicència.
3.2.En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

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 192,00.-€
(dipòsit previ efectuat en data 11/04/2017)

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

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
8. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. S C P
Vista la proposta d’acord número PRP2017/414 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/225
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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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: 225 - 01 11 004 64 /2017



Sol·licitant: ALEXANDRA COLL PUIG



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ PISCINA



Emplaçament: C/ JOSEP PLA, 15 (URBANITZACIÓ CAN JORDI)



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.-€
(pagament efectuat en data 29/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 513,67.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

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.

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 220.-€
(dipòsit previ efectuat en data 11/04/2017)

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

15/05/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/05/2017 Alcaldessa

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.
9. SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
QUE
TENEN
LA
CONSIDERACIÓ
D’ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/395 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds d’exempció presentades per diferents entitats que s’indicaran,
per tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, per l’exercici 2017 a favor dels contribuents que seguidament es
detallarà, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8:
Subjecte Passiu
Marta Masachs Plana

Adreça Tributària
Av. Mas Pins, 104 Nau 1
1r

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

Data/Registre Entrada
RE 2346 03.04.2017
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Núria Lorenzo Pons

C/Mòdega, 29

RE 2248 30.03.2017

Productos Concentrol SA

Av. Mas Pins, 63-67

RE 2370 04.04.2017

Fer-Vet SC

Av. Mas Vilà, 134

RE 2401 05.04.2017

Comexi Group Industries
SAU
Comexi Group Industries
SAU

C/Mas Joals, 30

RE 2463 07.04.2017

Av. Mas Pins, 135

RE 2464 07.04.2017

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.
Debat:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

10. SOL.LICITUDS D’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
QUE
TENEN
LA
CONSIDERACIÓ
D’ASSIMILABLES
A
DOMÈSTIQUES. RECONEIXEMENT EXEMPCIÓ ANY 2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/396 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds d’exempció presentades per diferents entitats que s’indicaran,
per tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a domèstiques.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES DE L’ANY 2016 a favor dels contribuents que seguidament es
detallaran, de conformitat amb l’establert a l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8:
Subjecte Passiu

Adreça Tributària

ARIDI CONTRACT SL

Av. Mas Vilà,

Data
i
Registre
d’Entrada
RE 2047 22.03.2017

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

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:
Intervé la secretària i comenta que per tenir dret a l’exempció els empresaris ho
haurien d’haver demanat en el termini establert a l’ordenança i ser el primer any
que tinguessin un gestor autoritzat. Afirma que no li consta que s’hagi sol·licitat
en termini i que tampoc és el primer any que acrediten que tenen un gestor.
Intervé el Sr. LLuís Barnès comenta que si que s’ha presentat en termini i que
tan és que tinguessin o no un gestor l’any anterior, que no és un servei obligatori
i que no els podem cobrar la taxa si ells tenen un gestor. Intervé la secretària i
afirma que en tot cas l’ordenança no ho preveu d’aquesta manera.
Intervé l’Alcaldessa i comenta que ho haurien d’haver demanat en termini la
petició. Intervé el Sr. Lluís Barnès i comenta que sí que ho van demanar en
termini, afirma que potser s’haurà de revisar l’ordenança.

Elia Masso i Tamayo
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11. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2016/2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/313 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 1825 de 14 de març de 2017, per sufragar part de les despeses derivades
de les activitats del curs 2016-2017.
Vista la memòria explicativa presentada juntament amb la sol·licitud on detallen les
activitats que realitzen, els objectius de les activitats programades i la metodologia
de treball.
Atès que l’Esplai Parroquial organitzarà al llarg del curs activitats per nens i nens de
1er primària a 3er de primària (grup petits), per nens i nenes de 4rt de primària a
6è de primària (grup mitjans), per joves de 1r ESO a 3er ESO (grans) i per joves de
4rt ESO a primer de batxillerat (supergrans).
Vist l’informe emès pel Regidor de Joventut Sr. Gerard Calle i Barba, en data 15 de
març de 2017 el qual estima correcte atorgar l’import sol·licitat per 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 2.289,56 € per sufragar part de les
activitats del curs 2016-2017.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 337/480.22 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 15.757,42 € amb els models
normalitzats aprovats per aquesta corporació:
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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- 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.

Elia Masso i Tamayo
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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 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: s’incorpora a la Junta de Govern Local la regidora la Sra. Carme Camps.
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
12. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: AMPA ESCOLA RIUDELLOTS:
RECICLATEXT CURS 2016/2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/346 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per l’AMPA de l’Escola de Riudellots,
amb registre d’entrada 1981 en data de 20 de març de 2017, per sufragar les
despeses derivades del Projecte Reciclatext pel curs 2017-2018.
Atès que en data 1 de juny de 2012 la Junta de Govern va aprovar el conveni de
col·laboració pel projecte Reciclatext de l’Escola de Riudellots de la Selva. En aquest
conveni s’estableix el compromís de l’Ajuntament a realitzar una aportació
econòmica anual de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola, que es destinarà única i
exclusivament a aquest projecte.
Vist que l’objectiu del projecte Reciclatext és garantir la continuïtat del programa de
reutilització de llibres de text de l’Escola de Riudellots, que té en funcionament des
de l’any 2003, aconseguint d’aquesta manera un estalvi econòmic, estalvi de paper
i conscienciar als alumnes i a les famílies del valor d’aquest material.
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Vist l’informe de 29 de març de 2017 de l’Alcaldessa que estima correcta la petició
plantejada per l’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 una subvenció per import de 1.500€ a l’AMPA de l’Escola
de Riudellots, d’acord amb la clàusula vuitena del conveni del projecte Reciclatext
pel curs 2016-2017, amb càrrec a la partida 334.480.05 del pressupost del corrent
exercici.
SEGON.-Disposar a l’esmentada entitat, que d’acord amb la clàusula vuitena
del conveni del projecte Reciclatext, haurà de presentar a l’Ajuntament la factura
dels llibres del projecte Reciclatext una vegada adquirits.
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TERCER.- 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.
QUART- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució, en el Conveni Reciclatext 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.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’AMPA Escola de Riudellots.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

13. ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS: CAMPIONAT
SOCIAL FESTA MAJOR 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/350 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Tuset Vilagrasa en
representació del Club de Petanca Riudellots de la Selva, en data 23 de març de
2017 amb registre d’entrada número 2075, per fer front a les depeses del torneig
de petanca que es celebrarà dins els actes programats de la Festa Major de l’any
2017.
Atès que les despeses del proper torneig es pressuposten en 1.175 €, essent les
sufragades l’any anterior de 1.064,24 €, sol·liciten una subvenció de 1.175 €.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 27 de març
de 2017, el qual estima correcta la petició de subvenció sol·licitada per aquesta
entitat.
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Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és
la promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar
suport econòmic a les entitats esportives municipals.
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 Club de Petanca Riudellots amb NIF G17947276 una
subvenció per import de 1.175 €, corresponent a les despeses de torneig de Festa
Major de l’any 2017, d’acord amb els justificants presentats juntament amb la
sol·licitud.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 340/480.21 del
pressupost del corrent exercici
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TERCER.-. Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
30 de novembre de 2017 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 1.175 €, amb els models normalitzats
aprovats per aquesta corporació:
-

Compte Justificatiu Simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació d’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 el 80 % de
l’import concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport
econòmic de 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 al Club Petanca 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.
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14. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
DE RIUDELLOTS PER SUFRAGAR PART DE LES DESPESES ORDINÀRIES DE
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/398 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la
Parròquia de Riudellots de la Selva, el dia 27 de març de 2017 (amb registre
d’entrada 2126), per cobrir part de les despeses ordinàries de manteniment de les
instal·lacions i reparacions necessàries al campanar de l’Església Parroquial de
Riudellots de la Selva.
Vist l’estat de comptes de l’any 2016 presentat per la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots juntament amb la sol·licitud.
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Atès que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi de
Riudellots, on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i
social, com la celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc.
Vist que aquesta corporació local té la voluntat de col·laborar amb el sosteniment
d’aquest espai històric i cultural del municipi de Riudellots.
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 Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva amb NIF R-1700002G una subvenció per un import de 3.000
€ pel contribuir amb part del sosteniment d’aquest espai i sufragar part de les
despeses necessàries per la reparació del campanar.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 231/480.15 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER- 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.
QUART- Notificar el present acord al Consell Pastoral de la Parròquia de Sant
Esteve 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.
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15. ATORGAMENT
AJUTS
ECONÒMICS
ENTITATS:
ASSOCIACIÓ
DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ
ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/408 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 2259 en data 30 de març de 2017, per les campanyes de
dinamització comercial que organitza aquesta associació, al febrer FIPORC, a l’abril
SANT JORDI, al juny SANT JOAN i l’extraordinària de setembre FESTA MAJOR, del
2017.
Atès que la previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per
aquestes campanyes de l’any 2017 ascendeix a 3.680 €.
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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 7
d’abril de 2017, el qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per
aquesta entitat.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva,
amb NIF G17969627, una subvenció per un import de 2.000 €, per sufragar les
despeses de les campanyes de dinamització comercial de FIPORC (febrer), SANT
JORDI (abril), SANT JOAN (juny) i CAMPANYA EXTRAODINÀRIA DE LA FESTA
MAJOR (setembre) del present any 2017.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 430/480.18 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 3.680,00€, 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.
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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.
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.
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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.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
16. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS
ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL POLIGON
ANY 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/409 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. 2297 de data 31 de març de 2017,
referida a sufragar part de les despeses de dinamització del polígon industrial de
Riudellots de la Selva.
Atès que la referida entitat ha justificat degudament les subvencions que li han
estat concedides fins el moment.
Vist que el Pla d’acció de desenvolupament econòmic Local pels anys 2015-2020,
aprovat per la Corporació per Resolució Alcaldia 2015/237, de 20 de maig de 2015,
té entre d’altres, com a línia estratègica el desenvolupament empresarial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la dinamització empresarial del
municipi.
Vist l’informe emès pel Regidor de Promoció Econòmica en data 7 d’abril de 2017 el
qual estima correcta la petició de subvenció plantejada per aquesta entitat.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de
Riudellots de la Selva (APRS) amb CIF número G17369372, una subvenció per
import de 6.000,00€, pel finançament de part de les despeses de dinamització del
polígon industrial de Riudellots de la Selva.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 430/480.19 del
pressupost del corrent exercici.
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TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 6.000,00€, 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 a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) pel seu coneixement, i si en un termini
d’un mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les
condicions generals i específiques per a la seva aplicació.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
17. ATORGAMENT AJUTS ECONÒMICS ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2017.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/411 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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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 30 de març de 2017, amb
registre d’entrada núm. 2273, per l’organització de les activitats previstes per l’any
2017.
Vist que en exercicis anteriors es va atorgar a l’Ateneu de la Dona diverses
subvencions, i que s’han justificat degudament.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per aqueta entitat per l’any 2017.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 11 d’abril de 2017 en relació a la petició
de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Ateneu de la Dona de Riudellots amb NIF G17603820,
una subvenció per import de 210 €, per l’organització de les activitats per aquest
any 2017.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 231/480.14 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2017 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 210 €, 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.
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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:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
18. URGENTS
a. PROJECTE BRIGADA JOVE 2017. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2017/428 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Per la redacció del Pla local de joventut de Riudellots de la Selva es va fer una
anàlisi acurada de la realitat dels joves del municipi per a la posterior proposta
d’objectius i projectes d’actuació.
Vist que es va fer palesa la necessitat de donar resposta davant l’actual situació
dels nostres joves per fer front al mercat de treball.
Atès que facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció
laboral dels joves és un dels reptes per a les polítiques de joventut a Riudellots de
la Selva per als propers anys de vigència d’aquest document, essent la Brigada jove
una de les propostes d’acció plantejades que, amb la implicació i treball en xarxa
amb la resta de dispositius d’inserció laboral del municipi, ens ajudaran a avançar
cap a aquest escenari.
En aquest sentit, amb la finalitat d’acompanyar els joves de 16 a 20 anys en la
seva primera experiència laboral, es planteja un projecte que integra una fase de
selecció, un mòdul formatiu per tal d’afavorir l’adquisició de competències que
ajudin al jove a enfrontar-se amb garanties al mercat laboral, un mòdul de
pràctiques remunerades i un mòdul transversal d’orientació laboral que s’anirà
treballant al llarg de tot el projecte per acabar definint un pla de desenvolupament
competencial.
Atès que l’objectiu del Pla Local de Joventut en matèria laboral és facilitar la
informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves, el
projecte brigada jove 2017, té els següents objectius específics:
- Adquirir habilitats i competències sociolaborals.
- Desenvolupar un treball comunitari.
- Afavorir la cohesió social i la participació juvenil.
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 urgència de la present proposta.
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SEGON.- Aprovar el projecte de Brigada Jove 2017, redactat per la Tècnica
de Joventut, Sra. Clara Ribatallada i Torelló. El projecte inclou: presentació del
projecte, justificació, objectius, persones destinatàries, metodologia, implantació i
desenvolupament, descripció de les accions formatives, temporalització, recursos,
difusió i avaluació.
TERCER.- Aprovar les bases per l’adjudicació de les places per a la Brigada
Jove d’estiu 2017. S’adjunta com annex I de la proposta.
QUART.- Formular convocatòria pública per l’adjudicació de les places per a
la brigada jove d’estiu 2017. Les instàncies es presentaran del 22 de maig al 2 de
juny del 2017 (ambdós inclosos) a l’Espai Jove.
CINQUÈ.- Les despeses derivades del projecte Brigada Jove s’imputaran a la
partida pressupostària 920/131.00 del pressupost de l’exercici vigent.
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SISÈ.- Difondre la present convocatòria mitjançant publicació al web
municipal, al tauler d’anuncis de l’Espai Jove i altres mitjans habituals.
ANNEX I
BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER A LA BRIGADA JOVE
D’ESTIU 2017 DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
Aquesta convocatòria estableix l’oferta de 6 places en el marc del projecte formatiu
“Brigada Jove, amb l’objectiu de fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de
competències professionals dels joves participants.
Aquest projecte formatiu ofereix 6 places per a joves de 16 a 20 anys distribuïdes
en:
 BRIGADA MANTENIMENT
o
o


2 joves al juliol
2 joves a l’agost

AUXILIAR PRÀCTIC ADMINISTRATIU
o
o

1 jove al juliol
1 jove a l’agost

L’objectiu del projecte Brigada Jove és prioritari per l’organisme municipal que
treballa per donar oportunitats als joves del municipi per tal que puguin
incrementar les competències transversals bàsiques que els/les ajudin a enfrontarse amb més garanties al mercat laboral.
Es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir d’un
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procés formatiu, en un entorn laboral que és l’Ajuntament de Riudellots, que els
permetin adquirir unes bases formatives que representin un punt de partida en la
seva transició al món laboral.
Objectius
- Adquirir habilitats i competències sociolaborals
- Desenvolupar un treball comunitari
- Afavorir la cohesió social i la participació juvenil
Metodologia
- El projecte consta de 4 parts. Cada part és independent, la primera, la
tercera i la quarta és conjunta amb tots els membres i la segona dependrà
del període de treball del/la participant.
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1.
2.
3.
4.

Mòdul
Mòdul
Mòdul
Mòdul

formatiu previ (juny)
de treball (juliol i agost)
formatiu posterior a l’experiència (agost)
de revisió i avaluació (setembre)

Cal que els/les participants assisteixin a les sessions de formació prèvia i posterior
a l’experiència laboral. A part de l’aprenentatge pràctic directe del lloc laboral, es
formaran els/les joves en altres aspectes relacionats amb el món laboral:


Habilitats

psicosocials

per

a

la

vida

en

el

món

laboral :

autoconeixement, relacions interpersonals (treball en equip, etc.),
resolució de conflictes, pensament creatiu….


Definició de l’objectiu professional



Disseny del pla d’acció per assolir l’objectiu professional



Eines i canals per a la recerca de feina



Redacció del CV



Preparació d’una entrevista laboral

La formació prèvia tindrà lloc dimarts 27 de juny de 2017 de 9 a 1h i la formació
posterior tindrà lloc dijous 31 d’agost de 2017 de 9 a 1h. L’assistència a aquestes
dues jornades és un requisit indispensable per a l’accés al projecte Brigada Jove.
El projecte Brigada Jove, inclòs en el Pla Local de Joventut 2016-2019.
2.- FUNCIONS PRINCIPALS DELS LLOCS DE TREBALL A COBRIR
S’estableix la contractació amb caràcter temporal de 4 places de peó de brigada i 2
places d’auxiliar administratiu.

Elia Masso i Tamayo
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lloc de treball.
BRIGADA DE MANTENIMENT:
Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu
sentit més ampli, i entre d’altres poden ser:
 Obertura i tancament dels locals municipals i altres tasques;
 Neteja de vies públiques, jardins, zones verdes, zona esportiva i cementiri;
 Treballs de jardineria: poda d’arbres, manteniments dels sistema de rec
automàtic, reposició de plantes, etc.;
 Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions,
distribució d’avisos, comunicacions, compres, etc.
 Col·laboració en l’organització actes públics
AUXILIAR PRÀCTIC ADMINISTRATIU:
BIBLIOTECA
-

Informar als/les usuaris/es sobre aspectes generals de funcionament,
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organització i recursos de la biblioteca.
-

Informar a través de les xarxes socials i webs dels recursos i activitats.

-

Realitzar tasques vinculades al servei de préstec.

-

Donar d’alta al sistema als nous usuaris de la biblioteca.

-

Donar suport a les activitats culturals i de dinamització del servei.

-

Preparar les dades estadístiques.

-

Preparar el material del servei de bibliopiscina.

-

Ordenar el material de la biblioteca, segons el sistema de classificació
utilitzat.

-

Mantenir l’àrea de diaris i revistes: ordenació, altes i baixes.

-

Realitzar els processos materials relatius al tractament dels documents:
classificació, etiquetatge, inventari, etc.

-

I, en general, donar suport a la gestió general de la biblioteca.

AJUNTAMENT
Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu
sentit més ampli, entra d’altres poden ser:
-

Atenció al públic

-

Registre de documents

-

Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions, distribució
d’avisos, comunicacions, etc.

-

Col·laboració amb les actuacions de l’Espai Jove en cas necessari.

-

Altres tasques pròpies de l’àrea de Secretaria i Administració.

3. REQUISITS DELS CANDIDATS
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Titulació acadèmica mínima de graduat escolar, ESO o equivalent.
Joves d’entre 16 i 20 anys en el moment d’inici del contracte laboral.
Estar empadronat/da al municipi de Riudellots de la Selva com a mínim des
del dia 30 de juny de 2016.
Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents o bé ser ciutadà/na
d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats on, en virtut
de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per
Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També hi poden
accedir els estrangers residents legalment a Espanya, en compliment de
l’article 10.2 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, i l’art. 57.4 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril, i aquells d’altres països que tinguin signat un Tractat
de lliure circulació de treballadors amb la UE i ratificats per Espanya en els
termes establerts de l’art. 57.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de
qualsevol Administració pública i no trobar-se inhabilitat/da per sentència
ferma per a l'exercici de les funcions públiques.
No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que
sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents.
A la data de presentació de les sol·licituds s’ha d’estar desocupat (no es pot
estar treballant).

4. CONDICIONS DE TREBALL
Tipus de contracte i durada:
Contractació temporal d’un mes (juliol o agost) per les places de:



Brigada de manteniment: Es convoquen 2 places pel mes de juliol i 2
places pel mes d’agost.



Auxiliar pràctic administratiu: Es convoquen 1 plaça pel mes de juliol
i 1 plaça pel mes d’agost.

Jornada:
La jornada laboral serà de 20h setmanals, si bé per necessitats del servei podrà
contractar-se per jornades diferents.
Horari:
Brigada municipal
L’horari s’estableix de 8 a 12h de dilluns a divendres.
Auxiliar pràctic administratiu
Juliol:
BIBLIOTECA: l’horari s’estableix d’11.30 a 14h de dilluns a dijous.
AJUNTAMENT: l’horari s’estableix De 9 a 11.30h de dilluns a dijous.
Agost:
AJUNTAMENT: l’horari s’estableix De 9 a 13h de dilluns a divendres.

Elia Masso i Tamayo
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Retribucions a percebre:
Les retribucions a percebre es fixaran prenent com a base el salari mínim
interprofessional en proporció a l’horari que s’estableixi.
5. CONVOCATÒRIA
L’anunci es publicarà al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva i a
la web municipal.
Tots els que vulguin participar en el procés de selecció hauran de:
a) Presentar una instància amb la sol·licitud a participar a la brigada jove 2017
degudament omplerta i signada. En el cas de menors d’edats, cal el
consentiment del pare, mare o tutor legal.
b) Presentació del curriculum vitae actualitzat.
c) Manifestar expressament que es reuneixen totes les condicions exigides a
les bases de la convocatòria .

Elia Masso i Tamayo
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6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període de presentació de sol·licituds és del 22 de maig al 2 de juny de 2017 a
l’Espai Jove de Riudellots de la Selva (C/ Estació, S/N) en horari de dilluns a
divendres de 16.00 a 20.00h de la tarda.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el
termini màxim d’una setmana, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i
exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 10 dies
naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini
màxim de 3 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no
presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat
de nova resolució.
Juntament amb la llista d’admesos i exclosos, es publicarà el dia, lloc i hora en què
se celebrarà el sorteig de places.
7. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR
El tribunal estarà format pel següent membres:
- Presidenta:
tècnica de joventut de Riudellots de la Selva
- Vocal:- secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
- Secretària: tècnica d’administració general de l’Ajuntament de Riudellots de
la Selva
En el procés de selecció, els membres del tribunal tondran un paper actiu en la
supervisió del procés però neutre en la selecció dels candidats.
8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
La selecció dels candidats a ocupar les places de Brigada Jove es farà mitjançant
sorteig. El procediment a seguir en aquest sorteig públic tindrà en compte la
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selecció de 6 places de la Brigada Jove entre tots/es els/les candidats/es que hagin
presentat la sol·licitud i compleixin els requisits especificats en el punt 3 d’aquestes
bases. Es prioritzarà els joves que no hagin participat en edicions anteriors d’aquest
projecte.
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Amb l’objectiu de donar prioritat als/les joves que no hagin format part de la
Brigada Jove en edicions anteriors, es farà un primer sorteig amb les persones
candidates que no s’hagin beneficiat anteriorment d’aquest projecte i, en cas que
no s’ocupin totes les places, es farà un segon sorteig amb les persones candidates
que ja hagin tingut plaça a la Brigada Jove en edicions anteriors.
L’ordre d’extracció dels noms dels/les joves serà l’ordre que es tindrà en compte
per atorgar les places de la Brigada Jove 2017, tenint en consideració les
limitacions que hagin expressat els candidats en la sol·licitud (juliol/agost/indiferent
i brigada de manteniment/auxiliar pràctic/indiferent). L’extracció es farà segons el
lloc de treball: primer se sortejaran les 4 places de la brigada de manteniment i en
segon lloc es farà el sorteig de les 2 places d’auxiliar pràctic. Les persones que
hagin obtingut una plaça en un sorteig anterior, hauran de renunciar a la plaça
obtinguda posteriorment si es donés el cas d’una repetició.
Les persones no elegides per sorteig formaran part d’una borsa de substituts per
cobrir les possibles vacants dins de la Brigada Jove 2017. Aquestes persones seran
criades si es produeix una vacant, en funció de les places per les quals hagin
presentat sol·licitud.
9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ ALS SELECCIONATS/DES
El resultat del sorteig serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva i al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva. En cas de
renúncia, els joves seleccionats hauran de manifestar per escrit la renúncia
expressa.
Aquestes bases es publicaran íntegrament al web del consistori.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
b. RECONEIXEMENT DE LA BONIFICACIÓ DE LA QUOTA DE L'IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES A AQUELLS SUBJECTES PASSIUS QUE
OSTENTIN LA CONDICIÓ DE TITULARS DE FAMÍLIA NOMBROSA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/429 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds de bonificació fiscal plantejades en relació a l'impost sobre
béns immobles que seguidament es nombraran.
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Atès que s'han examinat els documents aportats per l’interessat.
D'acord amb el que estableix la respectiva ordenança fiscal reguladora de l’impost
que, en breu, s’indicarà.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

15/05/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 17/05/2017 Alcaldessa

SEGON.- Proposar el reconeixement a favor de la titular cadastral que
seguidament es detallen de la bonificació del 75% de l’import de la quota íntegra
que es liquidi al seu càrrec, en el present exercici, a l’empara de l'article 6.1.
apartat b), de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora d’aquest impost, en relació a
les famílies nombroses:
- Sra. S.C.E. amb r/e 1827 i data 14/03/2017.
Ref. Cadastral : 3781504DG8338S0009AU
Adreça: C/ Major, 25 1-1
TERCER.- Donar trasllat del present acord als interessats i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de La Selva.

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.
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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