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26/01/2017 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

A la Sala 1 de la Casa Consistorial de
Riudellots de la Selva, essent les
20:00, del dia 24 de gener 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.

Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo
ORDRE DEL DIA JUNTA DE GOVERN
Dia: 24/01/2017
Hora: 20:00
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: ORDINÀRIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA
10/01/17
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. P.S.C
5. SOL·LICITUD DE PAGAMENT
FRACCIONAT DE LLICÈNCIA D'OBRES.
ATORGAMENT.
6. SUBMINISTRAMENT LLUMS TIPUS LED PER A L'ESCOLA I LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL. APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA.
7. SUBMINISTRAMENT PILONES, PAPERERES I MATERIAL URBÀ DIVERS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
8. SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA I LLUMINÀRIA AL C/ ROMANÍ
(DAVANT L'EMPRESA TEMIC). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
9. SERVEI REDACCIÓ PROJECTE REURBANITZACIÓ CASC ANTIC. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
10. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER SUFRAGAR LES DESPESES DE LA FESTA
MAJOR 2015
11. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ AMPA LLAR D'INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ACTIVITATS CURS ESCOLAR 2015-2016.
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12. JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL ANY
2016
13. URGENTS:
13.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA
13.2 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU
13.3 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SLU
13.4 AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE L’AUDITORI I LA SALA DE
CATES DEL FOODLAB I LIQUIDACIÓ DEL CORRESPONENT PREU
PÚBLIC.
13.5 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BOMBA DE CALOR PER A LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ DEL PRESSUPOST.
14. PRECS I PREGUNTES
Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR JUNTA GOVERN LOCAL DE DATA
10/01/17
Vista la proposta d’acord número PRP2017/60 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 10 de gener de 2017 (RESJGL2017/1).
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 10 de gener de 2017. (RESJGL2017/1)
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/58 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista 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 1/2017 que s'adjunta.
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SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 12/2016 per import de 146.993,79€ i corresponent al
període comprés entre el dia 1 i 31 de desembre de 2016, aprovada mitjançant
Resolució de l' Alcaldia número 2017/23 de data 16 de gener de 2017.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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3.-SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA. VARIS.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/48 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació, relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint
en el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si
s’escau.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual, tramesa pel Servei de Recaptació
del Consell Comarcal de la Selva (reg. entrada núm. 286 de 16.01.2017),
corresponent als imports recaptats durant el mes de DESEMBRE, en període
voluntari i executiu, per un import total de 43.285,72€, pels conceptes tributaris
que s' hi detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes de DESEMBRE
tramès pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg.
entrada núm. 285 de 16.01.2017) i referit als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen:
EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2016

ESCOMBRARIES

254,36

2016

ESCOMBRARIES

254,36

2016

ESCOMBRARIES

508,72

2016

ESCOMBRARIES

979,89

2016

IBI URBANA

44,75

2016

IBI URBANA

52,14

2016

IBI URBANA

2.776,31
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IBI URBANA

56,85

2016

IBI URBANA

2.950,38

2016

IBI URBANA

56,85

2016

IBI URBANA

2.986,72

2016

IBI URBANA

2.986,72

2016

IBI URBANA

4.349,09

2016

IBI URBANA

264,96

2016

PLUSVALUES

3.840,41

2016

ITVM

40,54

2016

IVTM

51,59

2016

RECÀRREC
EXTEMPORANEÏTAT

330,96

TOTAL CÀRRECS

22.785,60 €

TERCER.- Aprovar la factura de data corresponent al mes de DESEMBRE, tramesa
pel mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (reg. entrada
núm. 287 de 16.01.2017) i referida als conceptes tributaris i imports que
seguidament s' indiquen, i disposant-ne la corresponent baixa dels comptes
municipals.
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2016

EXERCICI

CONCEPTE

IMPORT

2014

IBI URBANA

44,75

2014

IBI URBANA

52,14

2014

IBI URBANA

56,85

2014

IBI URBANA

56,85

2016

IVTM

264,96

2016

IVTM

214,96

TOTAL BAIXES

690,51€
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QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. P.S.C
Vista la proposta d’acord número PRP2017/25 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/615 , 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: 615 - 01 11 004 184 /2016



Sol·licitant: P S C



Obres que s’autoritzen: LEGALITZACIÓ PISCINA



Emplaçament: CARRER BOSC 20,



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 22/11/206)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 276,30.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic: -

3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats: 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.- SOL·LICITUD DE PAGAMENT FRACCIONAT DE LLICÈNCIA D'OBRES.
ATORGAMENT.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/45 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist la sol·licitud presentada pel Sr. M.C.V amb DNI --.---.787D (reg. entrada núm.
5899) en nom i representació de CARNES OLESA S.L. B59038075, on sol·licita el
següent:
“ El fraccionament del pagament de la llicència, d’import de 29355 € en 6
pagaments, quotes cada mes”.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO a la
Junta de Govern Local:
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a CARNS OLESA S.L. el pagament fraccionat en 6 terminis
de la llicència urbanística atorgada per acord de Junta de Govern local del passat
dia 15 de novembre. Els pagaments es realitzaran en les següents dates:







31
28
31
30
31
30

de gener de 2017.
de febrer de 2017.
de març de 2017.
d’abril de 2017.
de maig de 2017.
de juny de 2017.

SEGON.- El pagament ajornat genera l’obligació de pagar
interessos de demora establerts a l’art. 26 de la LGT.

els corresponents
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En conseqüència s’haurà de procedir a realitzar els següents pagaments.
Data
venciment

Import total

31/01/2017

4940,33

28/02/20107

4940,33

31/03/2017

4940,33
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30/04/2017

4940,33

31/05/2017

4940,33

30/06/2017

4940,33

Total

29642
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TERCER.- S’haurà de presentar la corresponent garantia en els termes
establerts a l’art. 82 de la Llei general Tributària i l’article 25 de l’ordenança fiscal
de gestió i recaptació dels ingressos municipals de dret públic.
QUART.- REQUERIR al Sr. M.C.V. amb DNI --.---.787 D la domiciliació
bancària essent necessari el numero del codi compte client i les dades
identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el càrrec en compte.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

6.- SUBMINISTRAMENT LLUMS TIPUS LED PER A L'ESCOLA I LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA.
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/44 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2012, va
aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes. Tots els signants del Pacte d’Alcaldes es
comprometeren, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius
de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el
seu territori en més del 20 % per l’any 2020 mitjançant la redacció i execució de
plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES), a favor de les fonts d’energia
renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.
Per tal de donar compliment al citat compromís, aquest Ajuntament va encarregar
al Consell comarcal de la Selva, la redacció del Pla d’acció per a l’energia
sostenible (PAES); el qual fou aprovat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada
el dia 28 d’abril de 2014.
Algunes de les accions contemplades en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de
Riudellots de la Selva (PAES), tenen com a objectiu augmentar el grau d’estalvi i
eficiència energètica dels edificis públics.
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Per tal de donar compliment als diferents objectius marcats, és voluntat d’aquest
Ajuntament substituir els llums fluorescents que actualment hi ha al CEIP i a la Llar
d’infants, per a llums de tipus led.
A aquest efecte, per part de l’enginyer tècnic municipal es va redactar la MEMÒRIA
TÈCNICA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ DELS LLUMS DE L’ESCOLA
I LA LLAR D’INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER TECNOLOGIA LED (R.E.
número 6247 de 13/12/2016), amb un pressupost total de 9146,10.-€, més IVA.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest
Ajuntament, mitjançant Decret 2015/307, de data 8 de juliol de 2015.
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.- Iniciar expedient per a la contractació del subministrament de
llums tipus led per a l’Escola i la Llar d’infants municipal, d’acord amb la Memòria
tècnica elaborada a l’efecte.
SEGON.- Aprovar la MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBSTITUCIÓ DELS LLUMS DE L’ESCOLA I LA LLAR D’INFANTS DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA PER TECNOLOGIA LED, que ha de regir el contracte de subministrament
dels llums.
TERCER.- Sol·licitar pressupost a les empreses que s’indiquen tot seguit, per
al subministrament del material indicat a la citada Memòria tècnica, amb un
pressupost màxim de 11066,78.-€ (IVA inclòs):
-

Boadas Concom, S.L.
Grupo ELectro Stocks, S.L.U.
Il·lumina SUM, S.L.
Suministradora electricidad y materiales, SA (SESAELEC)

QUART.- Atorgar a les esmentades empreses, un termini de quinze dies
hàbils a comptar de la recepció de la corresponent sol·licitud, per a la presentació
del pressupost.
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En cas que dins el citat període no el presentin, s’entendrà que desisteixen
de la seva presentació.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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7.- SUBMINISTRAMENT PILONES, PAPERERES I MATERIAL URBÀ DIVERS.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/50 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Atès que la brigada municipal necessita disposar de mobiliari urbà divers
(papereres, bancs, pilones, etc) per a restituir aquell que s’ha fet malbé o per a
instal·lar-ne de nou allà a on sigui necessari; s’ha demanat pressupost a una
empresa especialitzada.
Vist el pressupost presentat per BENITO URBA, S.L.U. (R.E. número 319 de
18/01/2017), per import de 1702,00.-€, més IVA, per al subministrament de 25
pilones, 6 papereres i 50 llistons per a bancs.
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 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 20628000, presentat per BENITO URBAN,
S.L.U., domiciliada a Vic-08500, al carrer Lleida, número 10, i amb NIF B59.987.529, per import de DOS MIL CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS
CÈNTIMS (2059,42.-€), IVA inclòs; per al subministrament del material indicat a la
part expositiva.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 215.00.165 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa
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8.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COLUMNA I LLUMINÀRIA AL C/ ROMANÍ
(DAVANT L'EMPRESA TEMIC). ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/47 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atesa la necessitat de restituir una columna i una lluminària que recentment s’han
aixafat, situades al carrer Romaní d’aquest municipi, a l’alçada de l’empresa
Tecnologia Mecànica i Elèctrica, SL (TEMIC); per part d’aquest Ajuntament s’ha
sol·licitat pressupost.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Vist el pressupost presentat (R.E. núm. 275 de 16/01/2017) per INSTAL·LACIONS
RIUDELLOTS SERVEIS I APLICACIONS, SL (IRSA), per al subministrament i la
col·locació d’una columna i una lluminària, el qual ascendeix a 1874,92.-€, més
IVA.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant Decret 2015/307, de 8 de juliol de 2015.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS
RIUDELLOTS SERVEIS I APLICACIONS, SL (IRSA), amb domicili a Riudellots de la
Selva-17457, al carrer Sant Jordi, 4-6, i amb NIF B-17633264; per a la restitució
de l’actual columna i lluminàries aixafades, per import de DOS MIL DOS-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (2268,65.-€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 210.02.454 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

9.- SERVEI REDACCIÓ PROJECTE REURBANITZACIÓ CASC ANTIC. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/43 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa
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Mitjançant resolució de l’Alcaldia de data 17 de juliol de 2012, es va encarregar a la
companyia mercantil ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L. la redacció
d’un avantprojecte de regeneració urbana del casc antic de Riudellots de la Selva.
El citat avantprojecte tenia per objecte la remodelació de les infraestructures de
vialitat i la supressió de barreres arquitectòniques per tal de fomentar la mobilitat
peatonal, i també millorar les xarxes de serveis existents, actualment molt
degradades.
En posterioritat, al juny del 2014, aquest Ajuntament va iniciar un procés
participatiu per tal que els veïns del municipi poguessin escollir la millor solució per
a l’arranjament dels carrers del nucli antic del municipi d’entre tres propostes
d’acabat dels carrers, tres propostes de mobilitat en el nucli antic i tres propostes
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de mobiliari urbà i enllumenat públic. Els resultats d’aquest procés, són vinculants
per aquest Consistori.
Atès l’interès d’aquest Ajuntament, d’executar les obres de reurbanització del casc
antic, s’ha demanat pressupost a la mateixa empresa que va redactar
l’avantprojecte, la qual ja disposa d’aquella informació prèvia, per a la redacció del
projecte constructiu.
Vist el pressupost presentat per ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING,
S.L.U. (R.E. núm. 5190 de 19/10/2016), d’import 17250,00.-€, més IVA, per a la
redacció del projecte de reurbanització del casc antic, el qual ha de contemplar l:

Elia Masso i Tamayo
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-

La remodelació de la xarxa de carrers i avingudes existents, convertintlos en plataformes úniques per a vehicles i vianants, i supressió de les
actuals barreres arquitectòniques.
Soterrament de les xarxes de telefonia i electricitat, que actualment
discorren en aeri pel nucli antic, millorant l’estètica i el disseny de les
façanes.
Millora de la xarxa de pluvials per evitar els problemes de drenatge del
nucli antic.
Millora de la il·luminació de la vialitat i de les zones peatonals, reforçant
la seguretat.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament,
mitjançant resolució 2015/207, 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, a l’Avinguda Països
Catalans, 50, i amb NIF B-17646563, per a la redacció del projecte de
reurbanització del casc antic de Riudellots de la Selva, per import de DISSET MIL
DOS CENTS CINQUANTA EUROS (17.250,00.-€), IVA exclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 1532.619.02 del pressupost vigent.
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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, ABM
SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U. 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.
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CINQUÈ.- ABM SERVEIS D’ENGINYERIA I CONSULTING, S.L.U. haurà de fer
entrega de quatre exemplars del projecte (en format paper i digital), no més tard
del dia 30 d’abril de 2017.
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:

Elia Masso i Tamayo
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Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
10.- JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER SUFRAGAR LES DESPESES DE LA FESTA MAJOR
2015
Vista la proposta d’acord número PRP2017/26 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist que l’acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de
juliol de 2016, va acordar que el resultat positiu a favor de la Comissió de Festes de
Riudellots d’import 12.237,85 € (per ser la diferència entre la subvenció concedida
l’any 2015 i les despeses justificades durant l’any 2015) es disposés durant tot
l’any 2016, inclòs els actes de la Festa Major de 2016, per dur a terme llur activitat.
Vist que en data 01/12/16 amb registre d’entrada número 6055 per part de la
Comissió de Festes s’ha presentat compte justificatiu simplificat del que s’observa
hi manca la documentació acreditativa de les despeses detallades a la memòria
econòmica de l’actuació.
Vista la resolució d’Alcaldia 2016/638 de 9 de desembre de 2016 per la que es
requereix a la Comissió de Festes de Riudellots de la Selva per tal que en el termini
màxim de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la seva notificació, s’acreditin
totes les despeses
detallades a la memòria econòmica de l’actuació sota
advertiment de revocació de la subvenció.
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Vista la sol·licitud presentada pel SR. FRANCESC XAVIER LOPEZ CADENA, en data
03/01/17 amb registre d’entrada número 1-2017-000056-2 a la que acompanya la
documentació requerida per tal de justificar la subvenció.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, NO ACORDA:
PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per la
Comissió de Festes de Riudellots de la Selva per sufragar les despeses de la Festa
Major 2015.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Desprès d’un breu debat s’acorda requerir més documentació a l’entitat
sol·licitant.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa
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11.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ AMPA LLAR D'INFANTS DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ACTIVITATS CURS ESCOLAR 2015-2016.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1089 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Alcaide Tarifa en
representació de l’AMPA de la llar d’infants de Riudellots de la Selva, en data 6 de
novembre de 2015 per fer front a les activitats programades pel curs 2015/2016
pressupostades en 3.102,40 €.
Vist que l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 22
de desembre de 2015, va atorgar a l’AMPA llar d’infants de Riudellots de la Selva,
una subvenció per import de 2.171,68 € per sufragar el 70 % de les activitats
pressupostades pel curs 2015-2016, presentant compte justificatiu simplificat per
import igual o superior a 3.102,40 €.
Vist que en data 29 de novembre de 2016 amb registre d’entrada número 5994 per
part de l’AMPA llar d’infants de Riudellots de la Selva es va presentar compte
justificatiu simplificat al que li mancava documentació acreditativa d’algunes de les
despeses pressupostades.
Vista la resolució de l’Alcaldia 2016/630 de data 5 de desembre de 2016 per la qual
es requereix a l’AMPA llar d’infants de Riudellots de la Selva per tal que en el
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la seva notificació,
completi la documentació acreditativa de les despeses del compte justificatiu
simplificat de subvenció sol·licitada per sufragar part de les activitats del curs
2015/2016, en relació a les despeses pressupostades sota advertiment de
revocació.
Vist que en data 27 de desembre de 2016 amb registre d’entrada número 6488 el
Sr. Antonio Alcaide Tarifa ha presentat instància acompanyant només part de les
factures acreditatives requerides, essent la quantitat total justificada per l’entitat de
2.670,57 €.
Vist l’article 11 b) de l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de la
Corporació, en sessió Extraordinària celebrada el passat dia 10 de novembre de
2015, publicada al BOP núm. 9 de 15 de gener de 2016, conforme procedeix la
modificació de la subvenció, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la
totalitat de l’import de les despeses de l’actuació que estigui obligat a satisfer.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:

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

13

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

22b4677c07d1441586348d42441de441001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

PRIMER.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’AMPA llar d’infants de Riudellots de la Selva amb NIF G17758699 pel 70 % de les
despeses (atorgada per 2.171,68 € si s’acreditaven despeses per import de
3.102,40 €) i atès que les despeses finalment pagades per l’entitat, han estat
inferiors a les pressupostades, procedeix modificar-ne l’import atorgat, resultant la
quantitat de 1.869,40 € per ser el 70 % de les despeses subvencionables
justificades per l’entitat sol·licitant.

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa
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SEGON.- Disposar el pagament de la quantitat de 1.869,40 € a l’AMPA llar
d’infants de Riudellots de la Selva amb NIF G17758699 amb càrrec a la partida
48005.334 del pressupost de l’exercici 2015.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

12.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL ANY 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/1087 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Eduard Duran i Busquets en
representació de l’Associació de Comerciants de Riudellots Selva, en data 18 d’abril
de 2016 amb registre d’entrada número 2014 per sufragar les despeses de les
campanyes de dinamització comercial per l’any 2016 pressupostades en 3.940 €.
Vist que l’acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada en data
19 de maig de 2016 va atorgar a l’Associació de comerciants de Riudellots de la
Selva una subvenció per import de 1.500 € per fer front a despeses de les
campanyes de dinamització comercial de l’any 2016 pressupostades en 3.940 €.
Vist que en data 30 de novembre amb registre d’entrada 6039 per part de
l’Associació de Comerciants de Riudellots s’ha presentat compte justificatiu
simplificat del que s’observa manca documentació acreditativa d’algunes de les
despeses detallades a la memòria econòmica de l’actuació.
Vista la resolució de l’Alcaldia 2016/632, notificada el 13/12/2016, per la qual es
requeria a l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva per tal que en el
termini màxim de 15 dies hàbils a comptar del següent al de la notificació de la
resolució, completés la documentació acreditativa de les despeses relacionades per
fer front a part de les despeses de dinamització comercial per l’any 2016.
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Vist que en data 28 de desembre, amb registre d’entrada número 6519 s’ha
presentat per la SRA. SUSAGNA MUSTERA en nom de l’entitat ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS part de la documentació requerida, essent la
quantitat total justificada per l’entitat de 3.570,57 €.
Vist l’article 11 b) de l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de la
Corporació, en sessió Extraordinària celebrada el passat 10 de novembre de 2015,
publicada al BOP núm. 9 de 15 de gener de 2016, conforme procedeix la
modificació de la subvenció, quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la
totalitat de l’import de les despeses de l’actuació que estigui obligat a satisfer.

26/01/2017 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.- Tenir per degudament justificada la subvenció sol·licitada per
l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva amb NIF G17969627 per
sufragar part de les despeses per la dinamització del comerç local any 2016,
(atorgada per 1.500 € si s’acreditaven despeses per import de 3.940 €) i atès que
les despeses finalment acreditades per l’entitat, han estat inferiors a les
pressupostades, procedeix modificar-ne l’import atorgat, resultant la quantitat de
1.359,35 € per ser la part proporcional a les despeses subvencionables justificades
per l’entitat sol·licitant.
SEGON.- Disposar el pagament de la quantitat de 1.359,35 € a l’Associació
de Comerciants de Riudellots de la Selva amb NIF G17969627 amb càrrec a la
partida 48018.430 del pressupost de l’exercici de 2016.

Elia Masso i Tamayo
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TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

13. URGENTS:
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13.1 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GAS NATURAL CATALUNYA SDG SA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/76 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/42, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.
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SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 42 - 01 11 004 11 /2017



Sol·licitant: GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA DE CATA PER INSTAL.LACIÓ DE PRESA



Emplaçament: C/ TRAMUNTANA, 19 (URBANITZACIÓ SECTOR PONENT
RESIDENCIAL )



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................. 96,82.-€
(pagament efectuat en data 18/01/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ....................................................................... 9’15.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà
de fer amb peces de nova adquisició.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.3 La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.
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3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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3.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€ (a càrrec de
la constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la
finalitat exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 13 de juny de
2005).
4. En quant a afectació de la via pública :

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 148,14 €, a càrrec de la
constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat
exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28 de març de 2003.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.2 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/75 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/22, 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.- Aprovar la urgència de la present proposta.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:



Exp. Número: 22 - 01 11 004 5 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASA PER ESTESA DE
LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA, INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT PER A
NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: C/ BOSC, 20



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


Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................. 96,82.-€
(pagament efectuat en data 11/01/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 48,36 .-€

Signatura 2 de 2

Elia Masso i Tamayo

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

2.

De caràcter urbanístic:
2.1 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà
de fer amb peces de nova adquisició.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.3 La fondària de la instal.lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

3.

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

4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 234,77.-€, a càrrec de la
constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat
exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003.
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QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.3 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU

Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/21
que hi figuren incorporats.

, i els diversos documents

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:

Elia Masso i Tamayo
Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord número PRP2017/74 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.



Exp. Número: 21 - 01 11 004 4 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE RASA PER ESTESA DE
LÍNIA ELÈCTRICA SUBTERRÀNIA, INSTAL.LACIÓ DE NOVA CAIXA BT PER A
NOU SUBMINISTRAMENT.



Emplaçament: AV MAS PINS, 200 (POLÍGON INDUSTRIAL )



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



Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de documents
i llicències en l’àmbit urbanístic: .............................................. 96’82.-€
(pagament efectuat en data 11/01/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 73,09.-€

TERCER.- 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:
2.1 Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser
utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, s’haurà
de fer amb peces de nova adquisició.
2.2 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
2.3 La fondària de la instal.lació des de la generatriu superior a la rasant del
paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

3.

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

4. En quant a afectació de la via pública :
De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la
garantia assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import 354,85.-€, a càrrec de la
constituïda per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat
exposada, mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.4 AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE L'AUDITORI I LA SALA DE CATES DEL
FOODLAB I LIQUIDACIÓ DEL CORRESPONENT PREU PÚBLIC.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/64 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal de la Selva, (R.E. núm. 339, de
18/01/2017) on es sol·licita disposar de l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates
durant el període del 16/01/2017 al 24/03/2017, de dilluns a divendres i en horari
de 9 a 14 h.
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el
dia 24 de novembre de 2015, d’establiment dels preus públics per la Casa de
Cultura, la Biblioteca, l’Espai Jove i el FoodLab, i elevat a definitiu mitjançant anunci
al BOP de Girona el dia 11 de març de 2016, al no havent-se produït cap reclamació
durant el termini d’exposició pública.

Concepte

Preu

½

jornada*
(I.V.A.

Preu

jornada

Serveis inclosos

completa (I.V.A.
no

no inclòs)

inclòs)
Auditori

(32

250.-€

400.-€

-

Visita

prèvia

a

les

pax.), àrea de

instal·lacions i entrega de

rentat i sala de

claus, en horari d’obertura

cates

del centre**.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

Vist que en el citat acord s’establiren els següents preus públics i serveis inclosos
en l’ocupació de l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates del FoodLab:

-

Accés a internet per WiFi.

-

Serveis de WC.

-

Estris de cuina.

-

Cuina office.

-

Vestuari.

-

Neteja de les instal·lacions.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vist que en l’article 7.2 i 7.3 de l’Ordenança Fiscal núm. 25 – General reguladora
dels preus públics, es preveu la possibilitat de bonificar total o parcialment als
preus públics atenent raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic.
Vist l’informe del regidor de promoció econòmica, el Sr. Lluís-M. Barnés, on es
proposa la bonificació el preu públic en un 89,424%, donant com a resultat un
import total de 1.322.-€ (I.V.A. no inclòs) per la utilització que s’ha esmentat
anteriorment.
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.
SEGON.- Autoritzar al Consell Comarcal de la Selva, per a l’ocupació de
l’auditori, l’àrea de rentat i la sala de cates del FoodLab, amb efectes a partir del
dia 16/01/2017 i fins el dia 24/03/2017.
TERCER.- Bonificar en un 89,424% el preu públic per a la citada utilització.

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

QUART.- Aprovar l’emissió d’una única factura al Consell Comarcal de la
Selva, amb CIF núm. P6700002F, i amb domicili al Passeig de Sant Salvador núm.
25 de Santa Coloma de Farners (17430), amb una base imposable de 1.322.-€
(I.V.A. no inclòs), corresponent a aquesta utilització. L’emissió d’aquesta factura es
produirà un cop finalitzada l’utilització dels espais.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
13.5 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BOMBA DE CALOR PER A LA LLAR
D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/80 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Recentment una de les bombes de calor de la Llar d’infants es va espatllar, i l’empresa
que fa el manteniment del sistema de climatització va haver de dur a terme una
reparació d’urgència, que no garanteix que en breu s’espatlli de nou, i no hi hagi
reparació possible.
Tenint en compte que aquesta bomba té una antiguitat de més de vint anys, i als
efectes de prevenir una possible averia gran, per part de l’Ajuntament s’estima
necessari procedir a la seva substitució per una bomba que garanteixi un major estalvi
econòmic i un major confort.

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Vist el pressupost presentat a l’efecte per la mateixa empresa que fa el manteniment
del sistema de climatització (R.E. número 426 de 24/01/2017), i per tant, qui millor
coneix la instal·lació i les necessitats de l’edifici:

Concepte
Bomba de calor marca DAIKIN, sistema inverter
(30 % menys de consum)
Substitució actual bomba i instal·lació de la nova

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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(sense IVA)
7898,00.-€

Import
(IVA inclòs)
9556,58.-€

950,00.-€

1149,50.-€
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la 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:

26/01/2017 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per CALIFRED CASSÀ, S.L., amb
domicili a Cassà de la Selva-17244, al carrer Cerdanya, 2 del Pol. Industrial El Carrilet, i
amb NIF B-17.615.469; per import de DEU MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB VUIT
CÈNTIMS (10706,08.-€), pel subministrament i instal·lació d’una bomba de calor de la
marca DAIKIN a la Llar d’infants municipal.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació anirà a càrrec de la
partida 213.00.459 del pressupost vigent.
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

Signatura 2 de 2

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:40 hores.
Compleixi’s

Montserrat Roura i Massaneda 27/01/2017 Alcaldessa

Signatura 1 de 2

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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