ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
19:00, del dia 20 de març de 2018, es
reuneix la Junta de Govern Local per a
celebrar sessió resolutòria Ordinària,
sota la presidència de la Sra.
Alcaldessa i amb l’assistència de la
Secretària municipal, qui dóna fe de
l’acte, i dels regidors que al marge
s’expressen.

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

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

22/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 26/03/2018 Alcaldessa

Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 6 DE MARÇ DE 2018
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SA
4. APROVACIÓ PRÈVIA EXPEDIENT SOL.LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
GARATGE ESGLEYES SL
5. REVISIÓ ICIO. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G X B
6. SOL.LICITUD FRACCIONAMENT PAGAMENT ICIO. EXPLOTACIONS BOSCH
TORRENT SL
7. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PAU-15
AMPLIACIÓ FRIGORIFICS COSTA BRAVA
8. ADQUISICIÓ CONSOLES DE SOSTRE PER REFORÇAR LA CLIMATITZACIÓ DE
LA SALA POLIVALENT
9. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DELS LLOGUERS DELS
HABITATGES JOVES. ACCEPTACIÓ DE PRESSUPOST.
10. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL AMB SELVA
TV
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11. ATORGAMENT D'AJUT ECONÒMIC A ENTITATS: AMPA INSTITUT DE CASSÀ
DE LA SELVA CURS 2017/2018
12. ATORGAMENT D'AJUT ECONÒMIC A ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC.
ACTIVITATS ANY 2018
13. ATORGAMENT
D'AJUT
ECONÒMIC
A
ENTITATS:
RIUDELLOTS: CAMPIONAT SOCIAL FESTA MAJOR 2018

CLUB

PETANCA

14. URGENTS
15. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 6 DE MARÇ DE 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/293 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 6 de març de 2018 (RESJGL2018/5).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 6 de març de 2018 (RESJGL2018/5).

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 PRP2018/282 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2018/5 que s’adjunta al present
com annex, d’import CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (58.752,53€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2018/270 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2018/139, i els diversos documents
que hi figuren incorporats.

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.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 139 - 01 11 004 29 /2018



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA DE RASA SOBRE VORERA I CALÇADA
PER INSTAL.LACIÓ DE CANONADA



Emplaçament: C/ ALSINES, 5 (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: ............................................... 96,82.-€
(pagament efectuat en data 31/01/2018)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ....................................................................... 3,42.-€

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:
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2.1 Previ a les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents a la via
pública i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis
existents.
2.2 Condicionant 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.

2.3 Condicions generals pel creuament de calçades:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

22/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 26/03/2018 Alcaldessa

-

3.

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.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4. En quant a afectació del domini públic local:
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 110,71 €, 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

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

5

Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi indiquen. La validesa d'aquesta còpia
autèntica la podeu comprovar a:
Codi Segur de Validació

b564bd3fe3ec4b4b9292ad85b666424c001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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

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

4. APROVACIÓ PRÈVIA EXPEDIENT SOL.LICITUD LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
GARATGE ESGLEYES SL
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Vist l’expedient de sol·licitud de llicència urbanística núm. 441 136/2017 promogut
per l’entitat Garatge Esgleyes SL, així com els diversos documents que hi figuren
incorporats.

Elia Masso i Tamayo

Vista la proposta d’acord número PRP2018/274 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vistos els tràmits que, per als supòsits d'obres en sòl no urbanitzable, determinen
els arts 47 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
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 prèviament la sol·licitud de llicència urbanística per
actuacions en sòl no urbanitzable (Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística), que tot seguit
s’indica :
Obres que compren: Projecte d’actuació específica per a la construcció de
nau i instal·lacions destinades a prestació de serveis de xarxa viària.
Emplaçament: Crta. Nacional II, Km. 705
Tècnic redactor: Sr. Pau Rovira Bonet, Enginyer i Sra. Marta Barragan
Castañer, Arquitecte.
Sol·licitant: Garatge Esgleyes SL
SEGON.- Comunicar la present resolució a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Girona, per a continuació del tràmit i aprovació definitiva si s'escau.
TERCER.- Donar trasllat, igualment, del present acord a l’entitat Garatge
Esgleyes SL, per a constància i als efectes oportuns.
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

5. REVISIÓ ICIO. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G X B
Vista la proposta d’acord número PRP2018/271 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Vista la llicència urbanística atorgada en sessió de la Junta de Govern Local de data
21 de novembre de 2017, al Sr. G X B per la construcció d’un habitatge unifamiliar
aïllat al C/Verge de Núria, 36-38.
Vista la instància presentada pel mateix Sr. G X B (Registre d’Entrada núm. 573 de
24 de gener de 2018), informant que s’ha modificat el projecte de construcció,
reduint-se l’import del pressupost d’execució i sol·licitant el retorn de la part
proporcional de l’impost de l’ICIO.
Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, Sra. Emma Masó i
Casadellà, de data 30 de gener de 2018.
Vista la ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, i concretament l’article 9.3 : “Un cop finalitzades les
construccions, instal·lacions o obres i, en tot cas, abans o simultàniament al tràmit
d’autorització de la primera ocupació/utilització, els tècnics municipals revisaran el
càlcul de la base imposable inicial atenent el cost real de es construccions,
instal·lacions i obres efectivament realitzades, podent sol·licitar dels promotors
l’aportació de la documentació que resulti pertinent per a practicar les
comprovacions administratives adients que es realitzaran per qualsevol dels mitjans
establerts a l’article 52 de la Llei General Tributària.
Cas de resultar modificada la base imposable inicial, es practicarà liquidació
definitiva exigint al subjecte passiu, o bé reintegrant-t’hi si és el cas, la quantitat
que correspongui.
Si s’estima correcta la base imposable inicial, la liquidació provisional esdevindrà
definitiva.”
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Denegar la sol·licitud efectuada pel Sr. G X B (Registre d’Entrada
núm. 573 de 24/01/2018), de conformitat a l’article 9.3 de l’ordenança fiscal
número 4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

Elia Masso i Tamayo
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6. SOL.LICITUD FRACCIONAMENT PAGAMENT ICIO. EXPLOTACIONS BOSCH
TORRENT SL
Vista la proposta d’acord número PRP2018/272 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la llicència urbanística atorgada en sessió de la Junta de Govern Local de data
5 de desembre de 2017, a l’entitat Explotacions Bosch Torrent SL, per les obres de
millores al Mas Provençal.
Vista la instància presentada pel Sr. Jaume Bosch en Repr. d’ Explotacions Bosch
Torrent SL (Registre d’Entrada núm. 1508 de 12 de març de 2018), sol·licitant el
fraccionament de l’import de la liquidació provisional de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Vista la ordenança fiscal número 1 General de Gestió i Recaptació dels ingressos
municipals de Dret Públic i en concret el seu article 25 : ..//..
Els deutes en
període voluntari de pagament s’ajornaran o fraccionaran, a sol·licitud dels obligats
al pagament, sempre i quan, a més de les condicions dels apartats 2 i 3, es
compleixin els requisits següents :
a) Presentació de la sol·licitud dins el termini de pagament voluntari.
..//..
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Denegar la sol·licitud efectuada pel Sr. Jaume Bosch en Repr.
d’Explotacions Bosch Torrent SL (Registre d’Entrada núm. 1508 de 12/03/2018), de
conformitat a l’article 25 de l’Ordenança fiscal número 1 General de Gestió i
Recaptació dels ingressos municipals de Dret Públic.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

7. APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ PAU-15
AMPLIACIÓ FRIGORIFICS COSTA BRAVA

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2018/258 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada en data 28 de febrer de 2018 (RE1294) per la Sra.
Elisabeth Cañigueral Borras, en representació de l’entitat FRIGORIFICOS COSTA
BRAVA, SA. per la que acompanya copia autèntica de l’escriptura pública de
constitució de la Junta de Compensació PAU-15 Ampliació Frigorífics Costa Brava, i
sol·licita es procedeixi a l’aprovació de la constitució de la Junta i es trameti la
documentació oportuna al Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores als
efectes de la seva inscripció.
Vist que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió celebrada el
passat 12 de setembre de 2017, va aprovar inicialment el projecte d’Estatuts i
Bases d’actuació de la Junta de Compensació a constituir per a la gestió del Polígon
d’actuació PAU-15 AMPLIACIÓ FRIGORIFICS COSTA BRAVA.
Vist que el citat acord es va sotmetre a exposició pública pel termini d’un mes a
comptar des de la publicació del corresponent anunci al BOP de GIRONA, número
190, de 4 d’octubre de 2017.
Vist que es va notificar als diferents propietaris del sòl dins el Polígon d’actuació,
per tal que dins el termini de 15 dies hàbils poguessin presentar al·legacions, així
com comprometre la seva participació en l’execució de la reparcel·lació.
Que dins dels esmentats terminis, únicament ADIF com a propietari de sòl dins els
polígon d’actuació, va presentar escrit en data 23 d’octubre de 2017 (RE 6142)
manifestant que els sòls de la seva propietat que formen part de l’àmbit, estan en
procés de desafectació demanial i den avançat estat d’alienació al propietari
majoritari de sòl dins l’àmbit: motiu pel qual no existeixen raons d’oposició al
procés d’aprovació definitiva de les bases i estatuts de la Junta de Compensació.
Vist que la Junta de Govern Local d’aquesta Corporació, en sessió ordinària
celebrada el 21 de novembre de 2017, va aprovar definitivament el projecte
d’Estatuts i les bases d’actuació de la Junta de Compensació per a la gestió del
Polígon d’actuació PAU-15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, mitjançant el
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sistema d’actuació urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de compensació
bàsica.
Vist que l’aprovació definitiva es va publicar juntament amb el text íntegre dels
Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació a constituir, en el BOP
de GIRONA, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la seu electrònica del web
municipal.
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Vist que es va notificar de forma individualitzada l’acord d’aprovació definitiva a les
persones propietàries de les finques incloses en el Polígon d’Actuació, per tal de
conformitat amb el que preveu l’article 190 del Decret 305/2006 de 18 de juliol que
aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, poguessin manifestar la seva decisió
d’adherir-se a la futura Junta de Compensació durant el termini de 15 dies hàbils,
amb l’advertiment formal que si no ho feien, es podien derivar les conseqüències de
l’article 136.4 del RLÇUC i 122.2 del TRLUC i de les bases d’actuació.
Vist el que preveu l’article 190.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, de
Reglament del TRLUC, en quant a que el document públic de constitució ha de ser
llilurat a l’administració actuant, que ha d’adoptar l’acord d’aprovació de constitució
de l’entitat en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció
del document públic i designar la persona que la representa en 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.- Aprovar la constitució de la Junta de Compensació PAU-15
Ampliació Frigorífics Costa Brava.
SEGON.- Designar a l’Alcaldessa Montserrat Roura i Massaneda com a
persona que representa l’administració actuant en l’entitat urbanística
col·laboradora.
TERCER.- Comunicar l’aprovació de la constitució de la Junta de
Compensació PAU-15 Ampliació Frigorífics Costa Brava al Registre d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradors, als efectes de la seva inscripció, juntament amb la
resta de documentació que exigeix l’article 192 del Reglament del TRLUC.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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8. ADQUISICIÓ CONSOLES DE SOSTRE PER REFORÇAR LA CLIMATITZACIÓ DE
LA SALA POLIVALENT
Vista la proposta d’acord número PRP2018/276 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la necessitat observada de reforçar la climatització de la Sala Polivalent de
Riudellots de la Selva, és voluntat de l’equip de Govern que jo presideixo, adquirir
dues noves consoles de sostre i ampliar els aparells de climatització de la Sala
Polivalent que resulten insuficients els dies de més afluència de gent.
Vistos els pressupostos presentats:
Empresa

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

22/03/2018 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 26/03/2018 Alcaldessa

Califred Cassà, SL
Duran instal·lacions

Registre d’Entrada
Data
RE 1435 de 07/03/18
RE 1532 de 12/03/18

i

Preu
exclòs
6.182,50 €
7.487,10 €

iva

Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la
Corporació, mitjançant resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens
perjudici de la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits
especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar i adjudicar a l’empresa CALIFRED CASSÀ, S.L. amb CIF:
B-17615469 amb domicili al Polígon Industrial El Carrilet, C/ Cerdanya, nº 2 de
17244 CASSÀ DE LA SELVA, per import de 6.182,50 € (SIS MIL CENT-VUITANTADOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS) IVA EXCLÓS, pel subministrament,
instal·lació i posada en funcionament de dues consoles tipus sostre, a la Sala
Polivalent, segons detall en el pressupost presentat amb RE 1435 en data 7/03/18.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.920.63500 del pressupost de l’exercici vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a les empreses CALIFRED CASSÀ,
S.L. i DURAN INSTAL·LACIONS per tal que en tinguin l’oportú coneixement.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DELS LLOGUERS DELS
HABITATGES JOVES. ACCEPTACIÓ DE PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2018/284 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el Ple de la Corporació del dia 7 de novembre de 2017 va aprovar el llistat
d’adjudicataris dels habitatges de lloguer jove i places d’aparcament titularitat
d’aquest Ajuntament, situats al carrer Verge de Núria número 28, que es descriuen
a continuació:
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Habitatge i plaça d’aparcament
Baixos C i PK 8
Primer B i PK 5
Primer C i PK 6
Segon C i PK 3

Adjudicatari
Carles Rodriguez Martinez
Carles Roca Cruz
Lídia Gurnés Vidal
Aridany Prado Granados

Renda mensual
253,96.-€
175,73.-€
206,81.-€
207,50.-€

Atès que s’ha sol·licitat pressupost pel servei d’administració dels lloguers d’aquests
habitatges de lloguer jove, a l’empresa administradora de la comunitat de veïns de
l’edifici on estan situats i a dues immobiliàries que operen al municipi.
Vist que una d’aquestes empreses ha manifestat que no presta el servei de
d’administració dels lloguers i les altres dues han presentat les següents propostes
econòmiques per prestar els serveis de confecció dels quatre contractes de lloguer,
l’administració de les rendes, la gestió de les altes i canvis de nom de les
companyies de subministraments, l’ingrés de la fiança a l’INCASOL, la confecció de
l’I.T.P. i la finalització dels contractes de lloguer:
Empresa

Farners Carme
i Marta Serveis
Immobiliaris,
S.L.
(Salamanya)
Caldas –
Planagumà,
S.C.

R.E. i data

Import (I.V.A.
no inclòs)

7196
14/12/2017

500.-€

1632
15/03/2018

1.124.-€

Administració
dels
lloguers
(I.V.A.
no
inclòs)
5% de la renda
mensual
(506,40.€/any)

Serveis
inclosos
(I.V.A.
inclòs)
-

no

4% de la renda
mensual
(405,12.€/any)

80.-€
(Actualització
renda IPC)

no

Despeses a càrrec
l’adjudicatari
(I.V.A. no inclòs)
-

50.-€
(Gestió
contracte)

fi

Vist que el pressupost presentat per Caldas – Planagumà, S.C. (Immo G) no inclou
el servei d’actualització de la renda segons l’IPC, i que proposa imputar als
adjudicataris uns honoraris extres de 50.-€ (I.V.A. no inclòs) per a realitzar el canvi
dels subministraments al finalitzar el contracte, quan l’empresa Farners Carme i
Marta Serveis Immobiliaris, S.L. (Salamanya) ja inclou aquesta gestió en el seu
pressupost que ha presentat a aquest Ajuntament.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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de

de

PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Farners Carme i
Marta Serveis Immobiliaris, S.L. (Salamanya), domiciliada al carrer Anselm Clavé,
58 de Santa Coloma de Farners (17430), i amb CIF B17530668, per a prestar els
següents serveis i pels següents imports:
- Confecció dels quatre contractes de lloguer, la gestió de les altes i
canvis de nom dels subministraments, el servei d’atenció al client i
gestió d’incidències, l’ingrés de la fiança a l’INCASOL, la confecció de
l’ITP i la finalització dels contractes de lloguer, per import de 500.-€
(I.V.A. no inclòs).
- Administració dels lloguers dels habitatges joves, per un import
màxim del 5% de les rendes mensuals.
SEGON.- Disposar que la despesa resultant d’aquesta contractació serà a
càrrec de la partida 920 22706 del pressupost vigent.
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

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

10. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL AMB SELVA
TV
Vista la proposta d’acord número PRP2018/292 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el pressupost presentat per NOSOLOMEDIA, S.L. (en endavant SELVA TV), en
data 29 de novembre de 2017 amb RE número 6911 per import mensual de 400 €
(més IVA) i que inclou:
- Prestar el servei de comunicació audiovisual amb una cobertura informativa
de dos peces/noticies de vídeo al mes de 3 minuts aproximadament seguint
criteris de comunicació pública rigorosa, veraç i basada estrictament en
criteris periodístics que permetin projectar la realitat municipal de Riudellots
de la Selva des de l’objectivitat i neutralitat estricta.
- Publicació al lloc web d’Internet de l’empresa de serveis els continguts
realitzats.
- Fer difusió a les xarxes socials de l’empresa de serveis dels continguts
realitzats.
- Gravació, edició i muntatge de les imatges d’un espot publicitari de 20
segons (veu exclosa)
Vist que Selva TV, pretén potenciar la promoció del territori de la comarca de La
Selva per tal d’impulsar de forma significativa el turisme de la comarca; Aposta per
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la transparència de les Administracions Públiques lligada amb publicitat activa de
les mateixes, en el sentit que la ciutadania estigui informada de la tasca del govern
de seu Consistori; Dóna cobertura associativa al teixit associatiu dels diferents
municipis de la comarca.
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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 i adjudicar a NOSOLOMEDIA, S.L., amb CIF: B-55254619
i domicili a C/ Ricard Casademont, 34 de 17240 LLAGOSTERA, pel servei de
comunicació audiovisual amb SELVA TV, per import de 5.808 € anuals (IVA inclòs)
(a raó de 484 € al mes), que comprèn els següents serveis:
- Prestar el servei de comunicació audiovisual amb una cobertura informativa
de dos peces/noticies de vídeo al mes de 3 minuts aproximadament seguint
criteris de comunicació pública rigorosa, veraç i basada estrictament en
criteris periodístics que permetin projectar la realitat municipal de Riudellots
de la Selva des de l’objectivitat i neutralitat estricta.
- Publicació al lloc web d’Internet de l’empresa de serveis els continguts
realitzats.
- Fer difusió a les xarxes socials de l’empresa de serveis dels continguts
realitzats.
- Gravació, edició i muntatge de les imatges d’un espot publicitari de 20
segons (veu exclosa)
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida 18.920.22602 del pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

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

11. ATORGAMENT D'AJUT ECONÒMIC A ENTITATS: AMPA INSTITUT DE CASSÀ
DE LA SELVA CURS 2017/2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/287 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’institut de Cassà de la
Selva en data 24 de gener de 2018 amb registre d’entrada número 309.
Vist que sol·liciten suport econòmic per sufragar les despeses de contractació d’un
psicòleg, beques i ajuts als alumnes i compres de material pel curs 2017/2018.
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Atès que l’AMPA ha presentat una memòria detallada de les despeses que va
sufragar durant el curs 2016 /2017, que ascendeixen a 19.309,19€, i que inclouen
la contractació dels serveis d’un psicòleg, la dotació de diferents beques i ajuts pels
alumnes, així com el subministrament de diversos materials per a l’institut.
Vist que actualment a l’Institut de Cassà de la Selva hi ha 644 alumnes matriculats
dels qual 100 són del municipi de Riudellots de la Selva.
Vist l’informe emès per l’Alcaldia en data 14 de març de 2018, al 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 l’AMPA de l’Institut de Cassà de la Selva, amb NIF
G17397613, una subvenció per un import de 1.500,00€, per la contractació dels
serveis d’un psicòleg, la dotació de diferents beques i ajuts pels alumnes, així com
el subministrament de diversos materials durant el curs 2017/2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 324.48006 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
dia 30 de novembre del 2018 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 19.309,19€, 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’AMPA de l’Institut de Cassà 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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12. ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC
ACTIVITATS ANY 2018

ENTITATS:

LES

VEUS

DEL

CRIC.

Vista la proposta d’acord número PRP2018/288 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Rosa Maynau, com a
Presidenta de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 8 de març de 2018 amb
registre d’entrada número 1464, per fer front a les despeses derivades de les
activitats programades per l’any 2018 i pressupostades per import total de
2.674,40€.
Atès que la referida entitat, ha justificat degudament les anterior subvencions
concedides.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per aquesta entitat durant l’any
2018 pel foment de la cultura popular i tradicional catalana.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 16 de març de 2018 en relació a la
petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta el 80% de l’import
que es concedeixi, d’acord amb la sol·licitud presentada en data 8 de març de 2018
amb registre d’entrada número 1465.
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 Coral “Les Veus del Cric” amb NIF G-55115000 una
subvenció per import de 2.471,50€ per sufragar part de les despeses de les
activitats de l’any 2018, d’acord amb la relació que s’adjunta a continuació:
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Activitat
10 mensualitats de classes de
cant
Acompanyament instrumentista
(2 concerts)
Despeses per concert de Nadal
Sopar final de curs
Tràmits renovació de la Junta i
Segell de goma logotip coral
TOTAL

Import
pressupost
2.000,00€

Percentatge
subvencionat
100%

Import
subvencionat
2.000,00€

120,00€

70%

84,00€

198,06€
300,00€
56,34€

100%
50%
70%

198,06€
150,00€
39,44€

2.674,40€

2.471,50€

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 334.48009 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 2018 la següent documentació justificativa de la
subvenció concedida, per import igual o superior a 2.674,40€, 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.- Atorgar a aquesta entitat un avançament de l’import concedit en el
punt primer en concepte de bestreta del 80% per import de 1.977,20€.
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 la Coral “Les Veus del Cric” 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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13. ATORGAMENT AJUTS ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS: CAMPIONAT
SOCIAL FESTA MAJOR 2018
Vista la proposta d’acord número PRP2018/289 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 1 de març de
2018 amb registre d’entrada número 1320, per fer front a les depeses del torneig
de petanca que es celebrarà dins els actes programats de la Festa Major de l’any
2018.
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Atès que les despeses del torneig social de la Festa Major per aquest any 2018 es
pressuposten en 1.250,00€.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 16 de març
de 2018, el qual estima correcta la petició de subvenció sol·licitada per aquesta
entitat.
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 1.250,00€, corresponent a les despeses de torneig de
Festa Major de l’any 2018.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 341.48021 del
pressupost del corrent exercici.
TERCER.-. Disposar a l’esmentada entitat, que haurà de presentar abans del
30 de novembre de 2018 la següent documentació justificativa de la subvenció
concedida, per import igual o superior a 1.250,00€, amb els models normalitzats
aprovats per aquesta corporació:
- Compte Justificatiu Simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació 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.
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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.
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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.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:00 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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