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 novembre 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.

Regidors/es assistents:
Sra. Cristina Pineda Espinosa
Sr. Josep Mª Corominas i Pujol
Sr. Lluís Martí Barnés i Tarrés
Regidor/a convidat/ada:
Sra. M Carme Camps i Goy
Han excusat la seva absència:
Cap
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 07 DE NOVEMBRE DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X P G
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G X Q
5. TEXT REFÓS MODIFICAT DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
INICIAL.
6. BASES D'ACTUACIÓ I ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL`PAU15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, EN MATÈRIA D'ACTIVITATS
FORMATIVES I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA. APROVACIÓ.
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8. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
I CASSÀ DE LA SELVA.
9. URGENTS:
9.1 SERVEIS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
9.2 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA WEB DE FIPORC
9.3 OBRES REPARACIÓ FLONJALLS ALS CAMINS DE CAN CALVET, CAN
PUJADAS, CAN PINTU I CAN BRUGADA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
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10. PRECS I PREGUNTES

Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 07 DE NOVEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1053 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 novembre de 2017 (RESJGL2017/19).
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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 l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 7 de novembre de 2017
(RESJGL2017/19).

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 PRP2017/1052 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relaciones 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 número F/2017/20 que s’adjunta al
present com a annex, d’import CENT QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS UN I
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (144.501,88€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 10/2017 per import de CENT ONZE MIL DOS-CENTS
VUIT EUROS I VUITANTA CÈNTIMS (111.208,80€), corresponent al període
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comprès entre el dia 1 i 31 d’octubre, aprovada mitjançant resolució de l’Alcaldia
número 2017/662 de data 6 de novembre de 2017, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
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Els presents acorden afegir a la relació de factures, la factura número UTE 1480000017 de l’empresa UTE Voracys BCR Habitat Riudellots, en concepte de la
certificació número 6 i última corresponent a l’ampliació del pavelló poliesportiu
de la 3a fase, per import de 9.731,29€.

3. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. X P G
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1046 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/31, 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: 31 - 01 11 004 6 /2016



Sol·licitant: X P G



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ D’UN POU



Emplaçament: C/ AVETS, 11 17457



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: ..............................................161,20.-€
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(pagament efectuat en data 25/01/2016)


Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 247,20.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. L’obtinguda de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 3 de novembre de
2017 amb condicionants i que s’adjunta a la present llicència urbanística.
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4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 04/02/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. G X Q
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1048 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/388, 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:
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PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 388 - 01 11 004 117 /2017



Sol·licitant: G X B



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT



Emplaçament: C/ VERGE DE NÚRIA, 36-38



Referència cadastral: 3585208DG8338N0001JF i 3585209DG8338N0001EF



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 19/06/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 6643,68.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.
1.1

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el projecte executiu visat
que haurà de ser validat pel serveis tècnics municipals, còpia amb CD i
certificat de coincidència del CD i el projecte aportat.
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1.2

2.

També caldrà aportar assumeix de direcció de les obres, nomenament
d’arquitecte tècnic, designació del coordinador de seguretat i salut, i
qüestionaris d’estadística d’edificació i habitabilitat.
De caràcter urbanístic:

2.1

3.

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 tècnics municipals perquè donin el vist i plau de les
connexions.
Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
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3.1. L’obtinguda per part l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per
estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de
Girona, amb 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”
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 745,58.-€
(dipòsit previ efectuat en data 14/11/2017).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. TEXT REFÓS MODIFICAT DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
INICIAL.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1021 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 6 de maig de 2013, va
aprovar definitivament el PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DEL
POLÍGON INDUSTRIAL, A RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat pels Serveis tècnics
del Consell Comarcal de la Selva; el qual contemplava els treballs de reparació i
reasfaltatge dels diferents carrers del Polígon en diferents fases (9), executables de
manera individualitzada, per tal de facilitar-ne la seva viabilitat econòmica.
En el transcurs dels últims anys, s’han anat executant les obres contemplades en
les diferents fases del projecte, i actualment és voluntat d’aquest Ajuntament
executar les obres contemplades a les fases 1 (zona de l’avinguda Mas Vilà entre la
C-25 i l’avinguda Mas Pins, que abasta una superfície de 6.973,00 m2
i una
longitud de 650 ml) i 9 del citat projecte (zona del carrer Onyar en el polígon del
sector llevant, que abasta una superfície de 14.443,00 m2 i una longitud de 1.500
ml).
Com a conseqüència del període de temps transcorregut des de la redacció del citat
projecte, el paviment asfàltic dels dos trams mencionats s’ha deteriorat i han
aparegut nous flonjalls i zones molt degradades que en aquell moment eren
inexistents. A aquest efecte, es va demanar als serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, l’actualització del projecte elaborat a l’any 2012, i en data 7
de setembre proppassat (RE 5388) varen presentar la MODIFICACIÓ DEL
PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA – FASES 1 I 9.
Vist l’informe emès al respecte per l’arquitecte municipal, en data 9 d’octubre de
2017, el qual estableix: “Que tot i que el projecte determina les obligacions del
contractista en quan a les obligacions d’efectuar el control de qualitat habituals per
aquests tipus de treballs, es recomana la especificació, en la partida de pressupost,
de la inclusió del número i pressupost dels assajos que la direcció facultativa
exigeixi en cada fase. Això possibilitarà exigir la realització dels controls durant
l’execució d’obra i d’aquesta manera verificar el resultat dels mateixos prèviament
al control i pagament de la certificació d’obra. D’aquesta manera l’empresa
adjudicatària podrà preveure l’abast dels treballs que haurà de garantir i d’assumir.
També s’evitaran els malentesos que solen generar aquestes qüestions. El tipus
d’assaig mínim requerit serà el Assaig Marshall.
Que, tot i que en la memòria es fa referència a que els residus es reutilitzaran, es
recomana especificar, en les partides del pressupost susceptibles de generar
residus, que el seu possible transport, tant per finalitats d’aprofitament dels
mateixos, com per la finalitat de transport a les plantes de reciclatge, i les taxes del
gestor de residus, estigui inclòs en el preu”.
Per tal de donar resposta als requeriments i/o recomanacions de l’arquitecte
municipal, els Serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva, el proppassat dia
24 d’octubre, varen presentar el TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
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D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA – FASES 1 I 9, amb un pressupost d’execució per contracte de
327.376,75.-€ (IVA inclòs), corresponent 110.881,75.-€ (IVA inclòs) a la fase 1 i
216.495,00.-€ (IVA inclòs) a la fase 9.
Els principals canvis introduïts en el citat Text refós, respecte el projecte
prèviament redactat l’any 2012, consisteixen bàsicament en l’increment de flonjalls
objecte de reparació, atès el major grau de degradació que presenten els dos
sectors:
-

Fase 1: Ha calgut introduir-hi la reparació puntual de fins a 1.242,00 m2
de flonjalls, el que ha suposat un sobrecost de 12.220,14.-€ (+ 18,86%).

-

Fase 9: Ha calgut introduir-hi la reparació puntual de fins a 903,00 m2 de
flonjalls, el que ha suposat un sobrecost de 16.189,32.-€ (+ 12,06%).
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal denominat TEXT
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE
DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA – FASES 1 I 9, redactat
per l’arquitecte dels Serveis tècnics municipals Sr. Toni Redorta i Masaló, amb un
pressupost d’execució de 327.376,75.-€ (IVA inclòs).
SEGON.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci
al BOP de Girona, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal, pel
termini de trenta dies, en acompliment del que disposa l’article 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis (Decret 179/1995, de 13 de juny), a
efectes d’examen i presentació de reclamacions, si s’escau.

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

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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6. BASES D'ACTUACIÓ I ESTATUTS DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PAU15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1042 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 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
FRIGORÍFICS COSTA BRAVA.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

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.
Així mateix, es va notificar als diferents propietaris de sòl dins del Polígon
d’actuació, per tal que dins el termini de quinze dies hàbils poguessin presentar
al·legacions, així com comprometre la seva participació en l’execució de la
reparcel·lació.
Que dins el termini conferit a l’efecte, únicament ADIF, com a propietari de sòl dins
del polígon d’actuació, va presentar escrit (RE núm. 6142 de 23/10/2017),
manifestant que els sòls de la seva propietat que formen part de l’àmbit, estan en
procés de desafectació demanial i en 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.
De conformitat amb l’establert a l’article 119 del Text refós de la Llei d’urbanisme
(Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), transcorregut el període d’informació
pública s’ha d’acordar l’aprovació definitiva dels Estatuts i les bases d’actuació.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució de data 8 de
juliol de 2015, va delegar a favor de la Junta de govern local, entre d’altres, les
següents atribucions, sens perjudici de la seva possible avocació per raons
d’urgència, oportunitat o supòsits especials:
“Aprovació dels instruments de planejament, de desenvolupament del
planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització”.
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 definitivament el projecte d’Estatuts i les bases d’actuació
de la Junta de compensació a constituir per a la gestió del Polígon d’actuació PAU15 AMPLIACIÓ FRIGORÍFICS COSTA BRAVA, mitjançant el sistema d’actuació
urbanística de reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica; presentada
per la companyia mercantil Frigorífics Costa Brava, SA, com a propietària de més
del 50% de la superfície del Polígon d’actuació esmentat.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
www.riudellots.catajuntament@riudellots.cat
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SEGON.- Publicar aquest acord, 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
(https://www.seu-e.cat/web/riudellotsdelaselva).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

TERCER.- Notificar individualitzadament el present acord a les persones
propietàries de finques incloses en el Polígon d’actuació, perquè, de conformitat
amb l’establert a l’article 190 del RLUC, puguin manifestar la seva decisió d’adherirse a la futura Junta de compensació durant el termini de 15 dies hàbils, amb
l’advertiment formal que si no ho fan, es poden derivar les conseqüències de
l’article 136.4 del RLUC i 122.2 del TRLU i de les bases d’actuació.
QUART.- Requerir a les persones propietàries incorporades a la Junta de
compensació que, un cop transcorregut el termini de quinze dies expressat en el
punt anterior, es constitueixin formalment mitjançant escriptura pública, de
conformitat amb l’establert a l’article 190.2 del RLU i lliurin a aquest Ajuntament el
document públic de constitució, per a procedir, si s’escau, a l’aprovació de la Junta
de compensació en el termini màxim d’un mes des de la recepció del document
públic.

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

7. CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L'AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, EN MATÈRIA D'ACTIVITATS
FORMATIVES I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1015 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que el Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la
Generalitat de Catalunya és titular de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de
Farners, la qual desplega ensenyaments reglats de formació professional sobre
paisatgisme i medi rural, gestió forestal i del medi natural i de jardinera i floristeria,
així com també formació permanent per a professionals del sector agrari, forestal,
jardineria i apicultura amb l’objectiu d’apropar a aquests professionals en actiu,
noves tècniques i coneixements relacionats amb el sector.

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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Vist que entre els nous cursos de formació permanent que l’Escola té previst
impartir, hi ha el de preparació per a la certificació europea de serra mecànica
(ECC1 i ECC2), amb l’objectiu de preparar professionals per a què puguin
presentar-se a la prova del carnet europeu de motoserrista.
Atès que per a la realització d’aquests cursos és necessari disposar d’una finca amb
un nombre suficient d’arbres de diàmetres entorn als 380 mm o inferiors, per tal
que els alumnes puguin realitzar les pràctiques d’abatiment necessàries per als dos
nivells del carnet.
Atès que aquest Ajuntament és titular d’una finca boscosa identificada amb la
referència cadastral 3395503DG8339N0001SI, la qual pot ser perfectament objecte
de pràctiques per part dels alumnes de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma
de Farners.

Signatura 2 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

Elia Masso i Tamayo

Vista la proposta de Conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el
Departament d’Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de
Catalunya, en matèria d’activitats formatives i transferència tecnològica.

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

PRIMER.- Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el
Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de
Catalunya i aquest Ajuntament, en matèria d’activitats formatives i transferència
tecnològica, el qual s’adjunta com a document Annex I.
SEGON.- Facilitar a l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, la
finca boscosa amb referència cadastral 3395503DG8339N0001SI de la que és
titular l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per tal que els seus alumnes hi
puguin realitzar les pràctiques necessàries per a la realització dels cursos
anteriorment esmentats.
TERCER.- Facultar àmpliament a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i
Massaneda per a la signatura del corresponent Conveni i per a la realització dels
tràmits i gestions que siguin necessaris per a la posada en funcionament del
contingut del Conveni.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a la Direcció General
d’Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries del Departament d’agricultura,
ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya.
ANNEX I

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA,
RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, EN MATÈRIA D’ACTIVITATS
FORMATIVES I TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA.
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Barcelona,
REUNITS:

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

D’una banda, el senyor Carmel Mòdol i Bresolí, director general d’Alimentació, Qualitat
i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (en endavant DARP), segons nomenament efectuat mitjançant el Decret
14/2017, de 14 de febrer, publicat al DOGC núm. 7310, de 16 de febrer de 2017, que
intervé en aquest acte per autorització del secretari general del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació qui té delegada la competència per
firmar convenis a l’empara de la Resolució AAM/878/2011, de 31 de març, (DOGC
núm. 5858, de 14 d’abril de 2011).
I de l’altra, la senyora Montserrat Roura Massaneda, en nom i representació de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva (amb NIF P1715900E), facultada per aquest
acte segons resulta de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada en data xx de xxxxx de 2017, del qual estén certificat acreditatiu la
Secretària General de l’Ajuntament, senyora Èlia Massó i Tamayo, en data xx de
xxxxxx de 2017.
EXPOSEN:
I.

Que l’Ajuntament de Riudellots és propietari de la parcel·la cadastral amb
referència 3395503DG8339N0001SI, destinada una part a equipaments i la resta a
zona verda municipal.

II. Que el DARP és titular de l’Escola Agrària Forestal de Sta. Coloma de Farners (en
endavant EAF) la qual desplega ensenyaments reglats de Formació Professional
mitjançant els CFGS de Paisatgisme i medi rural i Gestió forestal i del medi natural
i CFGM de Jardineria i floristeria. I també formació permanent per a professionals
del sector agrari, forestal, jardineria i apicultura amb l’objectiu d’apropar a aquests
professionals en actiu, noves tècniques i coneixements relacionats amb el sector.
III. Que entre els nous cursos de formació permanent que l’escola té previst impartir,
hi ha el de PREPARACIÓ PER A LA CERTIFICACIÓ EUROPEA DE SERRA
MECÀNICA (ECC1 I ECC2). Amb l’objectiu de preparar a professionals per a què
puguin presentar-se a la prova del carnet Europeu de motoserrista per als nivells
ECC1 i ECC2.
IV. Que per a la realització d’aquests cursos, tal i com marquen els procediments
establerts pel Consell Europeu d’Habilitats Ambientals i Forestals (EFESC), òrgan
regulador i certificador d’aquesta formació, és necessari disposar d’una finca amb
un nombre suficient d’arbres de diàmetres entorn als 380mm o inferiors, per tal que
els alumnes puguin realitzar les pràctiques d’abatiment necessàries per aquests
dos nivells.

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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V. Que ambdues institucions estan interessades en la promoció de la formació
professional i permanent en l’àmbit forestal i la gestió dels recursos naturals i en la
jardineria i a tal fi estan disposades a cercar sinèrgies i col·laborar en aquesta línia.
Per tot això, ACORDEN:
Primer. Objecte.
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre el Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant la direcció general
d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva per a la cessió de finques de la seva propietat amb l’objectiu que els estudiants
de l’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners hi puguin realitzar
pràctiques.

Signatura 2 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva facilitarà a l’EAF de Sta. Coloma de Farners la
zona boscosa de la que és titular, ubicada a la parcel·la cadastral amb referència
3395503DG8339N0001SI, per a la realització dels cursos anteriorment esmentats.

Elia Masso i Tamayo

Segon. Compromisos de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

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

Tercer. Compromisos de l’EAF Santa Coloma de Farners.
L’Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners es compromet a realitzar les
pràctiques de tallada d’arbres respectant les indicacions de la propietat i també, a
disposar d’una assegurança que cobreixi els riscos de l’activitat, quedant l’Ajuntament
de Riudellots de la Selva lliure de tota responsabilitat.
Quart. Durada, interpretació i compliment.
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència de
dos anys; i si cap de les parts manifesta el contrari, es prorrogarà any a any. Les
pròrrogues no podran excedir de 4 anys addicionals, d’acord amb l’article 49.1 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
El present conveni es podrà modificar per escrit i mitjançant addenda a proposta de
qualsevulla de les institucions signants, essent necessari el consens d'ambdues parts
per a validar els canvis.
En cas d'incompliment dels acords establerts, la part perjudicada podrà optar entre
exigir-ne el compliment o la resolució.
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Cinquè. Extinció del conveni.
Aquest conveni es pot resoldre per qualsevol de les causes següents:
-

per mutu acord de les parts.
per denúncia d’una de les parts, amb preavís de 2 mesos.
pel transcurs de la seva durada i de les possibles pròrrogues.

Sisè. Comissió de seguiment.
La composició de la Comissió de seguiment és la següent: per part del DARP, la
directora de l’Escola Agrària Forestal de Sta. Coloma, i un representant per part de
l’Ajuntament. La Comissió de seguiment es reunirà quan es cregui convenient.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

Les funcions de la comissió de seguiment seran les de vetllar per l’acompliment dels
acords, revisar possibles aspectes a millorar i explorar noves vies de col·laboració.
Setè. Qüestions litigioses
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la comissió de
seguiment prevista a l’acord sisè, els possibles desacords que puguin sorgir en el
desenvolupament d’aquest conveni.
Els possibles litigis es sotmetran a la Jurisdicció contenciós administrativa.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i la data
que figura a l’encapçalament.

Pel Departament d’Agricultura,

Per l’Ajuntament de Riudellots

Ramaderia, Pesca i Alimentació

Carmel Mòdol i Bresolí
Director General d’Alimentació, Qualitat

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

i Indústries Agroalimentàries
P. a. del secretari general de
31 de març de 2017

Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

8. CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
I CASSÀ DE LA SELVA.

Signatura 2 de 2

23/11/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 24/11/2017 Alcaldessa

Vista la proposta d’acord número PRP2017/1020 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva disposa de la regidoria de promoció
econòmica, amb l’objectiu de dinamitzar social i econòmicament el municipi, i de
crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica generadora d’ocupació a través
del servei de la Borsa de Treball.
Vist que l’Ajuntament de Cassà de la Selva també disposa d’una regidoria específica
de promoció econòmica i que en l’últim any ha dinamitzat el seu servei de Borsa de
Treball.
Vist que els dos municipis són molt propers geogràficament i que les seves àrees
industrials es troben a pocs metres de distància.
Vist que en la reunió mantinguda el mes de maig passat entre les regidories de
promoció econòmica d’ambdós municipis es va acordar l’aprovació d’un conveni
marc de col·laboració per a portar a terme de forma conjunta diverses actuacions
en l’àmbit de la promoció econòmica.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració per a la promoció
econòmica i el desenvolupament local dels municipis de Cassà de la Selva i
Riudellots de la Selva; el text i contingut del qual es transcriu, íntegrament i
literalment, a continuació: --------------------------------------------------------------“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT LOCAL DELS MUNICIPIS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
I CASSÀ DE LA SELVA.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

A ……………, el dia … de … de …,
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Es reuneixen, d’una part l’Ajuntament de CASSÀ DE LA SELVA, amb NIF P1704900H, representat en aquest acte pel seu Alcalde, l’Il·lm. Sr. Martí VALLÈS i PRATS,
d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1.b de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, degudament facultat en sessió
extraordinària del Ple municipal de 23 de juny de 2015, assistit pel Secretari de la
Corporació, Sr. Ramon Pujol Hamelink.
I d’altra part, l’Ajuntament de RIUDELLOTS DE LA SELVA, amb NIF P1715900-E,
representat en aquest acte per la seva Alcaldessa, l’Il·lma. Sra. Montserrat ROURA i
MASSANEDA, d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1.b de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, degudament
facultada en sessió extraordinària del Ple municipal de 13 de juny de 2015,
assistida per la Secretària de la Corporació, Sra. Èlia Massó Tamayo.
Ambdues parts es reconeixen amb capacitat legal necessària per signar el present
conveni de col·laboració, i amb aquesta finalitat

Elia Masso i Tamayo
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Manifesten:
L’Ajuntament de Cassà de la Selva subscriu el present conveni en virtut de les
competències reconegudes pels articles 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local que regula la informació i promoció de
l’activitat turística d’interès i àmbit local, i l’article 84.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, que regula la promoció de tot tipus d’activitats econòmiques,
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
Primer.- Que les dues poblacions són properes, fet que comporta que ambdues
àrees industrials es trobin separades per poca distància.
Segon.- Que ambdues institucions tenen interès en cooperar per afavorir els
processos de concertació social i econòmica de la zona, a fi de reportar beneficis a
la competitivitat de les empreses, afavorir l’ocupació i ajudar en el
desenvolupament de les potencialitats dels dos pobles, i optimitzar al màxim els
recursos disponibles.
Tercer.- Que ambdues institucions són les responsables dels fitxers de dades de
caràcter personal, que compleixen la legislació vigent en matèria de Protecció de
Dades de Caràcter Personal.
Quart.- Que els usuaris dels serveis i titulars de les dades personals han estat
prèviament informats i han prestat el seu consentiment exprés per a realitzar la
cessió de les seves dades.
Cinquè.- D’acord amb els antecedents exposats, ambdues parts estableixen els
següents
Compromisos:
Primer.- Les dues entitats podran desenvolupar de forma conjunta les accions i
propostes compreses dins dels àmbits següents:


Organització d’actuacions conjuntes de promoció, suport empresarial, i de
difusió d’actes d’interès per a les empreses i per als polígons de la zona.
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Gestió conjunta d’ofertes laborals i processos de selecció, amb la cessió
mútua de dades de caràcter personal contingudes en els respectius fitxers
de les borses de treball.
 Organització d’accions formatives conjuntes.
 Promoció i difusió dels cursos de formació de les borses de treball de les
dues poblacions.
 Col·laboració activa, promoció i difusió d’accions de promoció econòmica,
esdeveniments i compartició de recursos per al desenvolupament del teixit
productiu.
Segon.- Ambdues entitats assumiran expressament l’obligació d’implantar les
mesures de seguretat corresponents al nivell de seguretat de les dades cedides,
d’acord amb l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, a fi
d’impedir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb
l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estiguin
exposades. S’adoptaran les mesures de seguretat corresponents al nivell de
seguretat de les dades corresponents, que apareixen definides i enumerades en el
Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin Dades de Caràcter
Personal. En aquest cas el nivell de seguretat és mitjà.
Tercer.- La vigència d’aquest conveni és indefinida i solament quedarà rescindit per
manifestació expressa i per escrit de qualsevol de les dues parts.
Quart.- Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs
d’aquest conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions que es
creguin pertinents de la comissió paritària. En cas d’impossibilitat d’arribar a acords
extrajudicials, les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment
del conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
I perquè així consti com a prova de conformitat i a un sol efecte, les parts signen
aquest document per duplicat.”
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a
la signatura del conveni marc.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Cassà de la
Selva i acordar amb aquest una data per signar simultàniament el conveni.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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9. URGENTS:
9.1 SERVEIS DE DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES D'URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A LES PISCINES MUNICIPALS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1064 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo
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Mitjançant acord d’aquesta mateixa Junta de govern, en sessió celebrada el dia 12
de setembre proppassat, es va aprovar l’expedient de contractació de les obres
d’urbanització dels accessos a les piscines municipals i es va convocar licitació
pública.
Recentment la Mesa de contractació va procedir a l’obertura de les proposicions
econòmiques presentades en el procediment de licitació; restant pendent a dia
d’avui, que l’empresa que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa,
justifiqui la seva valoració, al ser considerada desproporcionada o amb valors
anormals.
Atès que en breu s’hauran d’iniciar les obres d’urbanització dels accessos a les
piscines municipals, aquest Ajuntament va sol·licitar dels Serveis tècnics del Consell
Comarcal de la Selva l’elaboració del pressupost per a la prestació dels serveis de
direcció de les obres i coordinació de la seguretat i salut.
Vist el document de condicions tècniques i econòmiques presentat pel Consell
Comarcal de la Selva, per als esmentats serveis de direcció i coordinació de
seguretat i salut del projecte d’urbanització dels accessos a les piscines municipals
(RE 6729 de 20/11/2017).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el document de condicions tècniques i econòmiques
presentat pel Consell Comarcal de la Selva, amb domicili a Santa Coloma de
Farners-17430, al Passeig Sant Salvador, 25-27, i amb CIF P6700002F, per import
de 8.821,78.-€ (IVA exclòs), en concepte de taxa per a la prestació dels serveis de
direcció i coordinació de seguretat i salut de les obres contemplades en el Projecte
d’urbanització dels accessos a les piscines municipals de Riudellots de la Selva.
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TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 17.920.227.06.
QUART.- 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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9.2 APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA WEB DE FIPORC
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1062 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès que durant els dies 16, 17 i 18 de febrer de 2018 tindrà lloc la cinquena edició
de la fira Fiporc de Riudellots de la Selva.
Atès que des de fa alguns anys la fira disposa d’una web i d’un domini propi
(www.fiporc.cat), però la plataforma on actualment es troba allotjada és tan
senzilla que no permet publicar-hi tota la informació de la fira ni guardar la
informació d’edicions passades.
Atès que en els temps actuals és absolutament necessari disposar d’un espai web
de la fira perquè els possibles visitants s’informin de la programació, dels tastets,
dels concursos, de les zones d’aparcament, etc.
Vist que s’ha sol·licitat a diverses empreses pressupost per a realitzar els treballs
de creació d’una nova web per a Fiporc i que s’han rebut els pressupostos que es
detallen a continuació:
Data i núm. R.E.
16/11/2017 - 6614

Empresa
Blau Pixel Internet, S.L.

20/11/2017 - 6747

Notidig, S.L.

Serveis inclosos
Web i video “time
lapse”
Web

Import (I.V.A. inclòs)
2.966,44.-€
3.146,00.-€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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:
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PRIMER.- Aprovar la urgència d’aquesta proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa Blau Pixel Internet,
S.L., domiciliada a l’Avinguda Mas Pins, 150 2n 5a de Riudellots de la Selva
(17457), amb CIF B55189450, per a la prestació dels serveis de creació de la
pàgina web de Fiporc i la gravació d’un vídeo “time lapse” de la fira; el qual
ascendeix a 2.966,44.-€ (I.V.A. inclòs).
TERCER.- La despesa derivada d’aquesta contractació, serà a càrrec de la
partida pressupostària 17.920.226.99.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada.

Debat:

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

9.3 OBRES REPARACIÓ FLONJALLS ALS CAMINS DE CAN CALVET, CAN
PUJADAS, CAN PINTU I CAN BRUGADA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/1063 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès el mal estat que presenten algun dels camins del municipi, es fa necessària la
reparació dels flonjalls apareguts. A aquest efecte s’ha demanat pressupost a
diferents empreses per a la reparació de flonjalls als següents camins municipals:
1. Camí de Can Calvet: 176,14 m2
2. Camí de Can Pujadas: 72,50 m2
3. Camí de Can Pintu: 25,50 m2
4. Camí de Can Brugada: 14,00 m2
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa

Data i núm. registre entrada

Construcciones Rubau, SA
Construccions Fusté, SA
Xavier Alsina, SA

14/11/2017 núm. 6564
20/11/2017 núm. 6745
20/11/2017 núm. 6748

Import
(IVA exclòs)
22.949,15.-€
21.258,97.-€
36.018,00.-€

Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, el qual conclou:

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

21

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

346ac0fe616f4dfc8f88a6a02a8558ae001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

“Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONS FUSTÉ S.A amb un pressupost total de
21.258,97€ + IVA = 25.723,35 €
Cal destacar que en el camí de Can Calvet hi ha una canonada d’aigua
superficial que caldrà anar amb molt de compte durant l’excavació (afecta a
un flonjall en concret).
S’haurà de justificar la gestió de residus.
Els treballs s’hauran de fer i facturar abans de final d’any.

Elia Masso i Tamayo
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Seria adient que l’adjudicatari dels treballs presentés una declaració
responsable del compliment dels requisits per contractar amb
l’administració.”
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per CONSTRUCCIONS FUSTÉ,
S.A., domiciliada a Cassà de la Selva-17244, a la carretera de Girona a Sant Feliu,
km 11,500, i amb CIF A-17.034.505, per import de 21.258,97.-€, més 4.464,38.-€
en concepte d’IVA; per a l’execució dels treballs de reparació de flonjalls en
diversos camins municipals asfaltats, mitjançant l’excavació de 26 cm i transport de
terres sobrants a l’abocador i la formació d’una capa de 20 cm de formigó i
col·locació de reg d’adherència amb emulsió bituminosa, d’acord amb el que consta
en el citat pressupost.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 17.454.210.02.
QUART.- Advertir a l’empresa adjudicatària que en el camí de Can Calvet, i
concretament en un dels flonjalls objecte de reparació, hi ha una canonada d’aigua
que discorre a molt poca profunditat, la qual cosa obliga a extremar les mesures
per a la reparació del flonjall en qüestió. A aquest efecte, juntament amb la
notificació del present acord es facilitarà un plànol d’ubicació de la conducció
existent.
CINQUÈ.- Advertir així mateix, que a la finalització dels treballs haurà de
presentar el document justificatiu de la gestió dels residus.
SISÈ.- Requerir a l’empresa contractista que els treballs de reparació dels
flonjalls haurà de realitzar-se abans de finalitzar aquest any 2017 i la presentació
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de la corresponent factura haurà de tenir entrada al registre electrònic de factures
d’aquest Ajuntament abans del 31 de desembre d’enguany.
SETÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament
complimentada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici de les obres.

Debat:

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

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:25 hores.

Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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