ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 21 de febrer 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.
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Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7
DE FEBRER DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JOSEP NIERGA SERRAT
4. LLICÈNCIAURBANÍSTICA. TRIPNET SL
5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X M P I M T V
6. INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PER LA CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES
LLERES PÚBLIQUES
7. OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALT D'UN TRAM DEL C/ CATALUNYA.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
8. CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS
ACCESSOS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
9. SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE ASFALTATGE CAMÍ SANT ANDREU SALOU,
DIRECCIÓ OBRES I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
10. SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE ASFALTATGE TRAM DEL C/ MAJOR.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
11. APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA
RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS.
12. ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 DE L' ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU
13. ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: III JORNADA ESPORTIVA ALUMNES
CINQUÈ PRIMÀRIA DE LA SELVA
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14. ASSABENTATS
15. URGENTS
16. PRECS I PREGUNTES

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

Elia Masso i Tamayo
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1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE
FEBRER DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/177 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 7 de febrer de 2017 (RESJGL2017/3)
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 7 de febrer de 2017 (RESJGL2017/3)
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 PRP2017/189 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vistes les relacions de factures i de despeses que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/3, i d' import
QUARANTA-DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS (42.524,69€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J.N.S

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/102, 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:

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/184 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.



Exp. Número: 102 - 01 11 004 30 /2017



Sol·licitant: J N S



Obres que s’autoritzen: MOBLES DE CUINA I APARELLS SANITARIS, PART
DELS TREBALLS DE PINTURA, BARANES I ACABATS (RESTA D’OBRES
CORRESPONENTS A LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA ATORGADA AMB EL
NÚMERO 35/2006, 17/2010 I 81/2013)



Emplaçament: C/ JOSEP PLA, 30



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.-€
(pagament efectuat en data 15.02.2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO): No procedeix per haver-se liquidat en les llicències 17/2010 i
81/2013

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -
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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.
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
1162,08 € (Dipòsit previ efectuat en data 04.10.2006 amb motiu de la
llicència inicial núm. 35/2006)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
4.- LLICÈNCIAURBANÍSTICA. TRIPNET SL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/175 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/431, 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: 431 - 01 11 004 109 /2016



Sol·licitant: TRIPNET SL
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Obres que s’autoritzen:
INDUSTRIA TRIPERA

CONSTRUCCIÓ

ESTABLIMENT

DEDIDAT

A



Emplaçament: CARRE ONYAR, 52-56 (POLIGON INDUSTRIAL )



Referència cadastral: 4895210DG8349N



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ............................................. 429,51.-€
(pagament efectuat en data 22/07/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ............................................................... 16862,58.-€

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 S’haurà de complir amb la normativa de tanques que estableix pel sector,
una alçada màxima de 2 mts dels que solament un metre podrà executar-se
amb material opac. La resta es realitzarà amb reixa metàl·lica.

3.
3.1

3.2

Signatura 1 de 2



Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
La obtinguda de l’Agència Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la qual limita
l’alçada a 14 mts, inclosos tots els elements auxiliars com antenes,
parallamps, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, rètols, elements
decoratius, etc, així com els auxiliars que puguin ser necessaris en la
construcció de l’edifici.
De l’informe emès per l’Agència Catalana de l’Aigua, el qual manifesta que
no s’ocupen terrenys inundables per les avingudes del riu Onyar, i l’actuació
no suposa una afecció directa sobre els espais de domini públic hidràulic. Es
prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article núm.
100 del text refós de la Llei d’aigües, tota activitat susceptible de provocar la
contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en particular
acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un
perill de contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons
disposa a l’article núm. 97.a) del mateix text legal.
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L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua
i l’autorització i/o informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües
residuals al medi, si procedeixen, es resoldran en expedients independents,
d’acord amb els procediments administratius establerts al Reglament del
Domini Públic Hidràulic.
De l’informe obtingut de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, amb la condició
d’executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació
tècnica, establertes per la reglamentació d’aplicació, a més de realitzar l’acte
de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.
La obtenció de la corresponent llicència ambiental.
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”

Elia Masso i Tamayo
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3.3

3.4
3.5

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 15387,02.-€
(dipòsit previ efectuat en data 15/02/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X M P I M T V
Vista la proposta d’acord número PRP2017/174 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/630, 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:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 630 - 01 11 004 192 /2016



Sol·licitant: X M P i M T V



Obres que s’autoritzen: VIVENDA UNIFAMILIAR AILLADA



Emplaçament:



Referència cadastral: 3587118DG8338N0001JF



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .......................................... 429,51.-€
(pagament efectuat en data 02/12/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................ 9154,76 .-€

PARCEL·LA 42 UA CAMP QUART

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 L’existència de sistema separatiu d’aigües pluvials i fecals fa que
prèviament a la realització de les connexions a cada una de les xarxes s’hagi de
donar avís als serveis tècnic municipals perquè doni el vist i plau de les
connexions.

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
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3.1. La obtinguda per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de data 31
de gener de 2017 amb els seus condicionants 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”

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 229,13.-€
(dipòsit previ efectuat en data 15/02/2017)
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.- INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PER LA CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES
LLERES PÚBLIQUES
Vista la proposta d’acord número PRP2017/152 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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Atès que és necessari l’inici d’un procediment per la contractació dels serveis per la
conservació i millora de les lleres públiques a fi d’evitar la disminució de la capacitat
hidràulica dels recs i rieres en cas d’avinguda podent suposar un perill
d’obturament de ponts i trencament de les motes.
Atès que aquestes actuacions són necessàries per assegurar el correcte
funcionament hidràulic, compatible amb els valors ecològics, i en la mesura del
possible, per ajudar a la millora ambiental a l’espai fluvial del tram dels cursos
fluvials de diversos recs i rieres del municipi de Riudellots de la Selva per poder
aconseguir la recuperació del bosc de ribera autòcton que constitueix l’hàbitat
climàtic d’aquest zona. Les actuacions de millora hidràulica i ambiental s’hauran de
realitzar segons les directrius establertes a la Directiva marc de l’aigua
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(2000/60/CE) per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
política d’aigües.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Que s’iniciï l’expedient per la contractació dels serveis de
conservació i millora de les lleres públiques.
SEGON.- Que l’Interventora emeti un informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent
als efectes de determinar l’òrgan competent.
TERCER.- Que la Secretaria emeti un informe sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir per a dur a terme l’adquisició.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
7.- OBRES D'ARRANJAMENT DE L'ASFALT D'UN TRAM DEL C/ CATALUNYA.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vista la proposta d’acord número PRP2017/164 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’arranjar el paviment asfaltat d’un tram del
C/ Catalunya, i concretament el tram que va del C/ Montseny al camí de Can
Peixant, atès el mal estat que presenta actualment, amb deformacions de l’asfalt i
esquerdes considerables.
Si bé la voluntat inicial d’aquest Ajuntament era no afectar els diferents serveis que
transcorren pel subsòl, la companyia concessionària del servei d’aigua potable del
municipi, PRODAISA, recomana refer la canonada d’aigua en el tram del carrer en
què cal fer la caixa del paviment (66 ml).

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa
Construccions Rubau, SA
Construccions Fusté, SA
Xavier Alsina, SA

Data i registre entrada
02/02/2016 nº 6090
07/12/2016 nº 6145
15/12/2016 nº 6295

Import (IVA exclòs)
20.554,86.-€
19.471,19.-€
20.090,89 .-€

Vist el pressupost presentat per Proveïments d’aigua, SA (PRODAISA), per la
realització dels treballs d’obra civil i substitució d’una part de l’actual canonada de
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PVC existent al C/ Catalunya, per canonada de polietilè, el qual ascendeix a
3.186,22.-€, més IVA.
Vist el pressupost presentat (R.E. 620 de 27/01/2017) per la companyia
CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A. -qui
inicialment havia presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa-, per a la realització dels treballs d’obra civil
d’excavació de rasa per a la substitució d’un tram de la canonada d’aigua; el qual
ascendeix a 1.531,84.-€, més IVA.
Vist l’informe emès el proppassat dia 8 de febrer, per l’arquitecte tècnica municipal,
el qual conclou:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA











Que l’oferta econòmicament més avantatjosa per realitzar els treballs és la
presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ SA.
Que la proposta econòmica per l’arranjament del paviment és de 19.471,19
€ + IVA = 23.560,14 €
Que la proposta econòmica per la realització de la rasa de la canonada
d’aigua és de 1.531,84 € + IVA= 1.853,53 €
Essent el total de 21.003,03 € + IVA= 25.413,66 €
Previ a l’inici de les obres caldrà aportar la avaluació de riscos laborals.
També previ a l’inici de les obres caldrà realitzar l’acte de control TIC i la
notificació de l’inici d’obra a Gas Natural.
Acabades les obres caldrà aportar el certificat de gestió de residus de
l’abocador autoritzat.
Per altra banda, el pressupost de l’empresa Prodaisa per la reposició de la
canonada és de 3.186,22 €+ IVA = 3.855,33 €.
Caldrà valorar la inclusió d’aqueta actuació en el fons de reposició de l’any
2017.

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant
resolució 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

PRIMER.- Acceptar els pressupostos que s’indiquen a continuació, presentats
ambdós, per la companyia mercantil CONSTRUCCIONS FUSTÉ, S.A., amb domicili a
Cassà de la Selva-17244, a la carretera de Girona a Sant Feliu, km 11,500, i amb
NIF A-17.034.505:
Data i registre entrada
07/12/2016 nº 6145
27/01/2017 nº 620

Concepte
Arranjament asfaltat d’un tram del
C/ Catalunya
Excavació rasa

Import
(IVA inclòs)
23.560,14.-€
1.853,53.-€

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 1532.619.04 del pressupost vigent.
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TERCER.- Requerir a Construccions Fusté, SA per tal que, amb caràcter previ
a l’inici de les obres, aporti la corresponent avaluació de riscos laborals.
Així mateix, amb caràcter previ a l’inici de les obres, també haurà de
realitzar l’acte de control TIC i la comunicació de l’inici d’obra a Gas Natural.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de retornar degudament signada a
aquest Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
CINQUÈ.- Aprovar el pressupost presentat per PRODAISA, per import de
3.855,33.-€ (IVA inclòs), per a la realització dels treballs d’obra civil i substitució de
d’una part de la canonada d’aigua del C/ Catalunya.
Els citats treballs seran a càrrec del fons de reposició vinculat al servei
domiciliari d’aigua potable i destinat a actuacions de caràcter hidràulic que
repercuteixin en una millora pel servei municipal d’abastament d’aigua potable,
creat mitjançant acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 16 de
gener proppassat.
En qualsevol cas, PRODAISA haurà de comunicar als Serveis Tècnics
municipals, l’inici i l’acabament dels respectius treballs per a l’oportú seguiment
i suspensió.
Un cop les actuacions restin finalitzades, la concessionària presentarà
certificació detallada del seu cost, que serà verificada pels serveis
tècnics municipals.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a la concessionària PRODISA.

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

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

8.- CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS
ACCESSOS AL PAVELLÓ POLIESPORTIU DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/165 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès la voluntat de l’equip de govern de contractar la redacció del projecte
d'urbanització dels accessos al pavelló poliesportiu de Riudellots de la Selva, així
com l’estudi de seguretat i salut.
Havent sol·licitar oferta als següents arquitectes:
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NOM

DATA

IMPORT

Josep Comas

15/02/2017

14.750 €

Jordi Paulí

15/02/20107

16.650 €

Reverendo
Ginesta

15/02/2017

16.000 €

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vist que l’oferta econòmicament més favorable és la presentada pel
Comas Boadas.

Sr. Josep

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat pel Sr. JOSEP COMAS BOADAS,
amb domicili a Llagostera, al carrer Lleida núm. 7, per a la redacció del projecte
d’urbanització bàsic i executiu dels accessos al pavelló poliesportiu de Riudellots de
la Selva i l’estudi de seguretat i salut, per import de CATORZE MIL SET-CENTS
CINQUANTA EUROS (14.250 EUROS) IVA exclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.1532.619.01 del pressupost vigent.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

TERCER.- El projecte d’obres haurà de contenir els documents que
s’enumeren a l’article 123 del TRLCSP.
QUART.- De conformitat amb l’establert a l’article 312 del TRLCSP,
respondrà dels danys i perjudicis que durant l’execució de les obres es causin tant a
aquesta Administració com a tercers, per defectes i insuficiències tècniques del
projecte o pels errors materials, omissions i infraccions de preceptes legals o
reglamentaris en què hagi incorregut i que li siguin imputables.

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

CINQUÈ.- Sr. JOSEP COMAS BOADAS ARQUITECTE. haurà de fer entrega de
quatre exemplars del projecte (en format paper i digital).
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb
un exemplar de declaració responsable que haurà de retornar a aquest Ajuntament,
degudament signada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9.- SERVEIS REDACCIÓ PROJECTE ASFALTATGE CAMÍ SANT ANDREU SALOU,
DIRECCIÓ OBRES I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/166 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’acondicionar i asfaltar un tram del camí de
Sant Andreu Salou (des del camí de Caldes i fins al límit del terme municipal – riera
Benaula), s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades, per a la
redacció del corresponent projecte tècnic i per a la direcció de les obres i
coordinació de la seguretat i salut.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Proveïdor
Estudis
i
projectes
d’urbanisme
i
obres
públiques, SL
ABM serveis d’enginyeria i
consulting, SLU
Oceans enginyeria civil

Data i registre
entrada
01/02/2017
nº 760
01/02/2017
nº 762 i 763
10/02/2017
nº 1039 i 1040

Redacció
projecte
(sense IVA)

Direcció obres i
coordinació SS
(sense IVA)

4.500,00.-€

5.400.-€

2.450,00.-€

2.100,00.-€

4.5900,04.-€

5.725,50.-€

Vist l’informe emès el proppassat dia 13 de febrer, per l’arquitecta tècnica
municipal (R.E. 1137 de 14/02/2017), el qual conclou:
“L’oferta més avantatjosa per la redacció del projecte de condicionament del
camí de Sant Andreu Salou per la direcció d’obres i la coordinació de
seguretat i salut és la presentada per l’empresa ABM SERVEIS
D’ENGINYERIA I CONSULTING, SLU, amb un pressupost total de 4.550,00 €
+ IVA.”

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ABM SERVEIS D’ENGINYERIA
I CONSULTING, S.L.U., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda
Països Catalans, 50, i amb NIF B-17.646.563; per import de 2.964,50.-€ (IVA
inclòs), per als serveis de redacció del projecte d’acondicionament i asfaltatge del
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camí de Sant Andreu Salou, en el tram comprès entre el camí de Caldes (a Can
Cotorra) i el límit del terme municipal (riera Benaula).
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 1532.60.609.
TERCER.- De conformitat amb l’establert en el pressupost presentat, el
termini per a la presentació del Projecte a aquest Ajuntament, serà de tres
setmanes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació del present
acord.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10.- SERVEIS REDACCIÓ
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

PROJECTE

ASFALTATGE

TRAM

DEL

C/

MAJOR.

Vista la proposta d’acord número PRP2017/169 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’asfaltar un tram del carrer Major, de 475
m aproximadament de superfície, el qual discorre entre el final asfaltat del carrer i
l’inici del paviment de formigó existent darrera la indústria ACEBSA; s’ha demanat
pressupost a diferents empreses especialitzades, per a la redacció del corresponent
projecte tècnic i per a la direcció de les obres i coordinació de la seguretat i salut.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Proveïdor
ABM serveis d’enginyeria i
consulting, SLU
Estudis
i
projectes
d’urbanisme
i
obres
públiques, SL
Oceans enginyeria civil

Data i registre
entrada
03/02/2017 nº
810 i 811
08/02/2017 nº
982
10/02/2017 nº
1037 i1038

Redacció
projecte
(sense IVA)

Direcció obres i
coordinació SS
(sense IVA)

2.250,00.-€

2.100,00.-€

4.000,00.-€

4.800,00.-€

3.348,51-€

4.162,32.-€

Vist l’informe emès el proppassat dia 13 de febrer, per l’arquitecta tècnica
municipal (R.E. 1139 de 14/02/2017), el qual conclou:
“L’oferta més avantatjosa per la redacció del projecte d’asfaltatge del carrer
Major i per la direcció d’obres i la coordinació de seguretat i salut és la
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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presentada per l’empresa ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, SLU,
amb un pressupost total de 4.350,00 € + IVA.”
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut
de la delegació efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant resolució
2015/307, de data 8 de juliol de 2015.

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per ABM SERVEIS D’ENGINYERIA
I CONSULTING, S.L.U., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Avinguda
Països Catalans, 50, i amb NIF B-17.646.563; per import de 2.722,50.-€ (IVA
inclòs), per als serveis de redacció del projecte d’asfaltatge d’un tram del C/ Major
(entre el tram final asfaltat i l’inici del paviment de formigó existent darrera la
indústria ACEBSA).
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 1532.619.00.
TERCER.- De conformitat amb l’establert en el pressupost presentat, el
termini per a la presentació del Projecte a aquest Ajuntament, serà de tres
setmanes, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació del present
acord.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

11.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA
RESPONSABILITAT DE LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS, PERDUTS I/O ENSALVATGITS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/173 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que correspon a l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges
urbans, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
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Atès que d’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008,
els Ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la
millora en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de
Protecció dels Animals.

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que el Consell Comarcal de la Selva, entitat local supramunicipal, és el titular
del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Atès que el Centre d’Acollida d’Animals
de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta com a nucli zoològic al registre de
Catalunya.
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.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva, la responsabilitat de la
recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits,
en els termes establerts en el conveni que s’adjunta a la present proposta com
annex I.
SEGON.- Atorgar poders suficients a l’Alcaldessa per la signatura dels
documents que siguin necessaris.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici vigent.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

QUART.- Ratificar aquest acord en el pròxim Ple de la Corporació Local.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consell comarcal de la Selva.
Annex I

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
............................... PER A LA DELEGACIÓ DE LA RESPONSABILITAT DE LA
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS I/O ENSALVATGITS.

A Santa Coloma de Farners, ** de ********** de 2017.

REUNITS
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D’una

banda

l’il·lustríssim

senyor/a

*****************,

alcalde/essa

de

l’Ajuntament de ***************, en nom i representació de la referida
corporació i autoritzat per l’acord del ple de data *** de ***** de 2015.

I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat

Elia Masso i Tamayo
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22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

per acord del ple de data de 15 de juliol de 2015.

Es reconeixen mútuament la representació i capacitat suficient per aquest acte, i en
la seva virtut,

ACORDEN:
Primera.- Objecte del Conveni
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de
la Selva prestarà el servei de recollida i acollida dels animals de companyia
domèstics (gossos i gats) perduts, abandonats i/o ensalvatgits atenent a la
delegació d’aquesta responsabilitat que fa l’ajuntament. En concret es delegació la
prestació de:
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos i gats)
abandonats, perduts o ensalvatgits.
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos i gats)
recollits.
3. El sanejament i l’esterilització dels gats d’acord el que estableix el
“Programa per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del
Consell Comarcal de la Selva.
Segona.- Durada del Conveni
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Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser
modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.
Aquesta delegació tindrà vigència de tres anys, prorrogable per períodes iguals
successius.
En el cas que l’Ajuntament decideixi recuperar la delegació caldrà que formalitzi un
preavís amb una antelació de 6 mesos, abans de la finalització de l’exercici en curs.
Tercera.- Obligacions del Consell Comarcal de la Selva
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El Consell Comarcal de la Selva recollirà i acollirà a les seves instal·lacions del
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) els gossos i gats abandonats,
perduts o ensalvatgits.

Elia Masso i Tamayo
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Entenent que no tenen la condició d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits els
gossos i gats que:
1. Formin part de colònies urbanes i periurbanes, siguin aquestes controlades
o no per l’ajuntament, i que son alimentats voluntàriament per ciutadans
particulars i/o entitats animalistes.
2. Que es trobin possessió de qualsevol ciutadà o entitat animalista.
Independentment d’estar els animals identificats i/o censats a l’ajuntament,
i de que l’entitat estigui constituïda o no com a protectora.
El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i
materials de que disposa per atendre aquest servei que són: el personal adscrit al
servei de recollida i acollida, els vehicles especialitzats per la recollida, els
equipaments adients per a la captura dels animals i les instal·lacions del CAAS.
El servei de recollida establert presenta dues modalitats: el servei ordinari i el
servei extraordinari.
a) Servei ordinari de recollida: es presta aquest servei de dilluns a divendres, no
festius (atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva), en horari
de 08:00 a 14:30 h. El pagament de la taxa anual per part dels ajuntaments
inclou aquest servei ordinari.
b) Servei extraordinari de recollida: es presta els dissabtes, diumenges i festius
(atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva) de 14:30 fins a
les 08:00 del dia següent. Es tracta d’un servei complementari de tardes, nits i
festius, que el Consell Comarcal de la Selva subcontractarà a una empresa
externa. La prestació d’aquest servei no està inclosa en la taxa anual que han
d’abonar els ajuntaments. El Consell Comarcal liquidarà trimestralment a cada
ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei la despesa corresponent, d’acord
amb les quotes previstes a l’ordenança fiscal i al nombre i tipus de servei que
s’hagin requerit. Els conceptes establerts són:




Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a les 22:00 h
Recollida de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a 08:00 h.
Recollida dissabtes, diumenges i festius (24 hores)

Aquest servei extraordinari es de recepció voluntària, es prestarà únicament a
petició expressa de cada ajuntament.
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Els serveis municipals poden disposar de les instal·lacions del CAAS per fer
lliurament de qualsevol animal de companyia abandonat, perdut o ensalvatgit, que
hagi sigut capturat pels propis serveis locals, tots els dies de la setmana atenent
l’horari de funcionament del CAAS.

Elia Masso i Tamayo
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El Consell Comarcal de la Selva allotjarà a les seves instal·lacions, i d’acord amb la
normativa vigent, els animals de companyia (gossos i gats) abandonats, perduts o
ensalvatgits.
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels
animals (gossos i gats) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la qual
tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo d’acord estableix la normativa
vigent. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no l’ha
recollit, l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
El Consell Comarcal de la Selva, en qualitat de titular del centre d’acollida, i d’acord
amb l’article 18 de Decret Legislatiu 2/2008, atendrà les peticions d'acolliment
d'animals de companyia realitzades pels particulars, les quals s'hauran de formular
per escrit. Aquestes peticions hauran d’anar precedides d’un informe dels serveis
socials de l’ajuntament i d’un informe del Consell Comarcal, i seran resoltes
favorablement, o no, en funció de la disposició d’espai al CAAS.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats
interessades (ajuntaments, ONG, centres d’ensenyament, etc.) les campanyes de
formació i sensibilització sobre la tinença responsable dels animals de companyia.
El Consell Comarcal de la Selva tindrà disposició de l’ajuntament tota la informació
sobre les recollides d’animals, els acolliments, les recuperacions, les adopcions i les
incidències produïdes.
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El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el seu servei de recollida ordinari
d’animals, tindrà la prioritat de retirar tots els dies laborables, els gossos i gats
recollits pels serveis municipals propis i allotjats temporalment en els dipòsits
municipals. En cas d’impossibilitat, per raons justificades, els serveis de recollida
comarcal ho hauran de comunicar via telefònica als serveis municipals.
En cas de comís preventiu d’un gos i/o gat, el Consell Comarcal de la Selva
procedirà únicament a la retirada del/s animal/s i al seu trasllat al centre (nucli
zoològic) que determini l’ajuntament per mantenir-lo/s en custodia preventiva. La
recollida es farà si prèviament s’ha la lliurat una copia de l’ordre de comís i els
operaris del servei de recollida van acompanyats per l’autoritat municipal
responsable de procedir al comís. Una vegada l’ajuntament aixequi el comís
preventiu o determini el comís definitiu, els servei de recollida procedirà a la
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retirada dels animals del centre i el seu trasllat al CAAS en qualitat d’animals
abandonats i susceptibles de ser adoptats per tercers.
Quarta.- Obligació de l’Ajuntament
Correspon a l’ajuntament:
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Signatura 2 de 2

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA







Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia en tot el seu terme
municipal.
Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es
determinin per reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i
les autoritats competents.
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia,
especialment els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau,
comissar els animals de companyia.
Els ajuntaments poden comissar de manera immediata els animals, sempre que
hi hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions del Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals. El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient
sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final
que s'ha de donar als animals comissats. Les despeses ocasionades pel comís i
les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.
D’acord la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament la imposició de les sancions establertes per la comissió de les
infraccions tipificades com a lleus per aquesta Llei. La imposició de la multa pot
comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de
l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat
actuant en el moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.

Cinquena.- Finançament de la delegació
Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de
recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del
Consell Comarcal de la Selva.

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost
anual i de la seva aprovació.
El Consell Comarcal elaborarà, publicarà i aprovarà, d’acord amb el pressupost
anual, la taxa que haurà de pagar cada municipi de la Comarca de la Selva que
tingui delegades les prestacions i els serveis motiu d’aquest conveni. Aquesta taxa
quedarà reflectida en les ordenances fiscals que aprovarà el Consell Comarcal
anualment: Taxa T-13 “Taxa per el servei de recollida i acollida d’animals
abandonats”.
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La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de
recollida ordinari, l’acollida dels animals i totes les gestions administratives que
comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals s’elaborarà
anualment tenint en compte:
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Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del
servei, abonar al Consell Comarcal la taxa aprovada en l’exercici en curs.
Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament
comportarà despesa per l’ajuntament si l’ha requerit, el cost d’aquest servei es
liquidarà trimestralment atenent a les quotes aprovades en l’ordenança fiscal T-13.
En cas el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i
esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes,
correspondrà a l’Ajuntament abonar addicionalment aquesta despesa atenent a les
taxes establertes en l’ordenança fiscal T-13.
Sisena.- Protecció de dades
L’Ajuntament de com a responsable dels fitxers i el Consell Comarcal de la Selva
com a encarregat del tractament de les dades, es comprometen a complir la
normativa de protecció de dades de caràcter personal. Correspon a l’Ajuntament,
com a responsable dels fitxers, haver procedit formalment a la seva aprovació i
inscripció al Registre de fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
El Consell Comarcal de la Selva tractarà les dades en concepte d’encarregat del
tractament en els termes següents:
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El nombre d’habitats del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.



Les dades facilitades, així com les obtingudes i tractades, únicament seran
utilitzades per a les finalitats descrites en aquest conveni.
El Consell Comarcal de la Selva adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips
utilitzats en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure
de secret exigible a les persones que intervinguin en qualsevol fase del
tractament. Implantarà les mesures de seguretat de nivell bàsic // mitjà // alt
previstes en el Reglament LOPD (RD 1.720/2007).
En el moment d’obtenir dades personals el Consell Comarcal de la Selva
informarà a la persona interessada de:



Que les dades facilitades es tractaran per a la finalitat pròpia del Conveni.
Que el responsable del fitxer és l’Ajuntament.
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Que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament davant l’Ajuntament // davant el Consell Comarcal de la Selva.

Elia Masso i Tamayo
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El Consell Comarcal de la Selva no utilitzarà les dades de caràcter personal per a
cap finalitat aliena a la pròpia del Conveni. Excepte en els casos previstos legalment
no les comunicarà o cedirà a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona
interessada, sense l’expressa autorització de l’òrgan competent de l’Ajuntament.
L’externalització de serveis assumits pel Consell Comarcal de la Selva en base a
aquest conveni, requerirà l’autorització prèvia de l’Ajuntament i es regularà en un
contracte amb els continguts exigits per l’article 21 del Reglament LOPD (RD
1.720/2007).
Finalitzada la vigència d’aquest conveni el Consell Comarcal de la Selva retornarà a
l’Ajuntament les dades vinculades a l’exercici de l’activitat objecte del conveni. El
Consell Comarcal de la Selva podrà conservar còpia de les dades bloquejades fins
que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva actuació. Així
mateix podrà conservar dades anònimes amb finalitats estadístiques i de recerca.
Setena.- Nul·litat
Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no
convinguda o il·legal, o inaplicable per qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat
judicial o altra autoritat competent, les parts modificaran aquesta disposició de
manera raonable a fi d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres
disposicions es mantindran inalterades.
Vuitena.- Modificació del Conveni i prescripció
Sense perjudici de totes les altres condicions, les omissions, afegits o modificacions
del present Conveni no seran vàlides o no tindran efecte si no són acordades per
escrit per les parts implicades.
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Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni
seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I en prova de l’anterior signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i
data indicats a l’encapçalament.

Salvador Balliu i Torroella

Montserrat Roura i Massaneda
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President
Consell Comarcal de la Selva

Alcalde/essa
Aj. De Riudellots de la Selva

Debat:

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

12.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 DE L' ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS
DE
CATALUNYA
ADJUDICAT
PEL
CONSORCI
CATALÀ
PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L'EMPRESA ENDEESA ENERGIA SAU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/142 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió
de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG
SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat
Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de
2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament
d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del
present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de
l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de
conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació
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dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de
realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord
marc.
Vist que en data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
Vist el detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh
Sublot BT1 2.0A
112,158
Baixa
tensió:

Sublot BT2 2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5 2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7 2.1A

128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9 2.1DHAP2
Sublot
2.1DHSP1
BT10
Sublot
2.1DHSP2
BT11
Sublot
2.1DHSP3
BT12
Sublot
3.0AP1
BT13
Sublot
3.0AP2
BT14
Sublot
3.0AP3
BT15

72,198
150,298
79,398
64,898
97,098
83,098
55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Preu
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh
Sublot AT1 3.1AP1
86,409
Alta
tensió:
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Sublot AT2 3.1AP2

78,578

Sublot AT3 3.1AP3

60,419

Sublot AT4 6.1AP1

102,467

Sublot AT5 6.1AP2

85,326

Sublot AT6 6.1AP3

78,542

Sublot AT7 6.1AP4

68,951

Sublot AT8 6.1AP5

62,489

Sublot AT9 6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Alta
€/kW i any
tensió

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Tarifa Període 1

Signatura 1 de 2

Període 2 Període 3

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.
Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora municipal, de data 15 de febrer
de 2017, sobre la legislació i la viabilitat de signar el contracte de subministrament
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d’energia, derivat de l’acord marc adjudicat al Consorci
Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.

Català

pel

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic municipal del dia 13 de febrer de 2017
que conclou que:

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

“ Amb tot es proposa l’adhesió d’aquest Ajuntament al contracte derivat Exp.
2015.05 D001 de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les
entitats locals de Catalunya Exp. 2015.05.D01, per un termini de dotze mesos, des
de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el detall de
condicions econòmiques per lots i tarifes abans exposats”
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 l’adhesió de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva al
contracte derivat (EXP. 2015.05 D1) de l’Acord Marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un
termini de dotze mesos, des de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017,
d’acord amb les següents condicions econòmiques:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh
Sublot BT1 2.0A
112,158

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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Baixa
tensió:

Sublot BT2 2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3 2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4 2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5 2.0DHSP2

64,3

Sublot BT6 2.0DHSP3

52,7

Sublot BT7 2.1A

128,298

Sublot BT8 2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9 2.1DHAP2
Sublot
2.1DHSP1
BT10
Sublot
2.1DHSP2
BT11
Sublot
2.1DHSP3
BT12
Sublot
3.0AP1
BT13

72,198
150,298
79,398
64,898
97,098
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Sublot
3.0AP2
BT14
Sublot
3.0AP3
BT15
Lot 2 Alta Tensió (AT):

83,098
55,458

Preu
Tarifa/període Adjudicat
€/MWh
Sublot AT1 3.1AP1
86,409
Sublot AT2 3.1AP2

78,578

Sublot AT3 3.1AP3

60,419

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Sublot AT4 6.1AP1

102,467

Sublot AT5 6.1AP2

85,326

Sublot AT6 6.1AP3

78,542

Sublot AT7 6.1AP4

68,951

Sublot AT8 6.1AP5

62,489

Sublot AT9 6.1AP6

53,382

Elia Masso i Tamayo

Preus del terme de potència:

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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Signatura 2 de 2

Alta
tensió:

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat
(Exp.2015.05 D1).

Baixa
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555
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Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Elia Masso i Tamayo
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22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.
Ordre
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i
Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).

SEGON.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa a favor d’Endesa
Energia SAU. –empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica-, que s’imputarà dins del pressupost municipal
de l’any 2017 a càrrec de la partida pressupostària 17/920/221.00

TERCER.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a la
Central de contractació de l’ACM i al CCDL (c/ Valencia, 231 6ª de 08007
BARCELONA)

QUART.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, com a empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018 de BARELONA), tot donant-li els efectes
de publicitat que siguin preceptius.

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

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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13.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS: III JORNADA ESPORTIVA ALUMNES
CINQUÈ PRIMÀRIA DE LA SELVA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/135 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’Escola de Riudellots ha comunicat a aquesta Corporació que el proper
mes d’abril es durà a terme a la capital de la comarca de la Selva, Santa Coloma de
Farners, la III Jornada Esportiva, adreçada a tots els nens i nenes de 5è de Primària
de la comarca de La Selva.
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Atès que la III Jornada Esportiva s’organitza des del Centre de Recursos Pedagògics
La Selva i conjuntament amb la majoria de les escoles de la comarca, entre les
quals hi participa l’Escola Pública de Riudellots de la Selva.
Atès que l’objectiu de la Jornada és compartir i dinamitzar activitats relaciones amb
l’Educació Física, des d’una vessant pedagògica més propera als valors de
participació i de col·laboració que als de la competició.

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar al Centre de Recursos Pedagògics La Selva, una
col·laboració econòmica per import de 50€ per la III Jornada Esportiva, amb càrrec
a la partida 480.26/341 del pressupost vigent.
SEGON.- Significar al Centre de Recursos Pedagògics La Selva, que haurà de
fer constar en algun acte de difusió de la Jornada Esportiva el suport econòmic de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Centre de Recursos Pedagògics
La Selva i a l’Escola Pública de Riudellots de la Selva.

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

14.-ASSABENTATS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/172 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Sra Alcaldessa informa a la Junta de Govern Local dels següents assumptes:

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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1.- Memòria serveis prestats Espai Jove
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
Per part de la dinamitzadora de l’Espai Jove, Núria Prat Busquets, en data 10 de
febrer de 2017 (R.E. número 1017) es presenta al registre general de documents
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d’aquest Ajuntament, la memòria dels serveis prestats a l’Espai Jove, durant el
període comprès entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 de gener de 2017.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
15.- URGENTS

Elia Masso i Tamayo
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15.1.- SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS PER AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/163 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que recentment han finalitzat les obres de reforma i ampliació del pavelló
poliesportiu municipal, és voluntat d’aquest Ajuntament, equipar les diferents sales
de fitness (sala activitats dirigides, sala d’spinning i sala de fitness), amb equips de
so i altre material complementari necessari per a la seva posada en funcionament.
Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses especialitzades:
Proveïdor
BTM Sound, SL
Gravis muntatges escenogràfics, SLU
Match so i llum, SL

Nº pressupost
0019093
00019
165

Import (IVA inclòs)
7.113,23.-€
10.872,84.-€
8.232,84.-€

Així mateix, aquest Ajuntament vol acabar d’equipar els diferents espais (entrada,
pista, vestidors, aules, etc) amb la resta de material necessari per a la seva posada
en funcionament.
Vistos els diferents pressupostos presentats pel regidor responsable de l’àrea
d’esports Sr. Gerard Fabrellas i Ciurana, els quals es relacionen a continuació:

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa
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1. Subministrament de bancs, penjadors i separadors per als vestidors:
Proveïdor
Metalfen Osona, SL
Decoresport, SA
Mecanitzats de la fusta KIM, SL

Nº pressupost
AM.17.027
17/00069
11903/03

Import (IVA inclòs)
3.651,08.-€
3.668,14.-€
7.042,20.-€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació, mitjançant
resolució número 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.

Elia Masso i Tamayo
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SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per MATCH SO I LLUM, S.L., amb
domicili a Vilablareix-17180, al C/ Mosquerola, 53, i amb NIF B-17.574.500; per
import de 8.232,84.-€ (IVA inclòs), per al subministrament i instal·lació d’equips de
so i altre material complementari a l’aula d’activitats dirigides, a l’aula d’spinning i a
l’aula de fitness del pavelló poliesportiu municipal.
Si bé el pressupost de Match so i llum SL no és el més econòmic dels
presentats, aquest Ajuntament valora molt satisfactòriament els serveis prestats
fins aquest moment per la citada empresa, la qual sempre ha donat una resposta
ràpida i adequada a les diferents necessitats plantejades, i també la inclusió en el
pressupost, sense cost addicional, del subministrament i instal·lació d’un equip de
so i altre material complementari, per l’acte d’inauguració de les obres de reforma i
ampliació del pavelló poliesportiu.
TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per DECORESPORT, S.A., amb
domicili a Barcelona-08015, al C/ Calàbria, 110, baixos 2ª, i amb NIF A08.813.743; per import de 3.668,14.-€ (IVA inclòs), per al subministrament de
bancs, penjadors i separadors per als vestidors del pavelló poliesportiu municipal.
Si bé el pressupost presentat per DECORESPORT, S.A. és lleugerament
superior al presentat per METALFEN OSONA, SL., aquella els fa a mida i a més,
garanteix el subministrament de tot el mobiliari pressupostat abans de l’acte
d’inauguració de les obres de reforma i ampliació del pavelló.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 342.625.01 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
15.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A R G
Vista la proposta d’acord número PRP2017/208 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/94
que hi figuren incorporats.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:
Exp. Número: 94 - 01 11 004 28 /2017

Elia Masso i Tamayo
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Sol·licitant: A R G
Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA PREFABRICADA
Emplaçament: CARRE LLEVANT , 8
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.-€
(pagament efectuat en data 09/02/2017)
Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 304,99.-€
TERCER.- 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 Prèviament a l’inici de les obres caldrà presentar la designació del coordinador
de seguretat
2.- De caràcter urbanístic:
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2.1 Les tanques poden ser massisses fins a una alçada compresa entre 0’90 i 1’20
mts i es permet tancar amb reixa metàl.lica o arbustiva fins a 2’00 mts màxim.
3.- Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: 3.1. 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”

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

32

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

63f8d1fe9bce4aa4a748576a89ad37df001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

22/02/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

4.- En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 446,33.-€
(dipòsit previ efectuat en data 21/02/2017)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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.

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 26/02/2017 Alcaldessa

Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Ho certifico
Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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