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 26 de setembre 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 12 DE SETEMBRE DE 2017
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
3. OBRES SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A LA URBANITZACIÓ CAMP QUART I
A L'AVINGUDA MAS VILÀ DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
4. SERVEI FABRICACIÓ I MUNTATGE DE VIDRE LAMINAT PER A L'EQUIP DE SO
DE LA SALA D'ACTES MUNICIPAL
5. APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA CINQUENA EDICIÓ DE LA FIRA
FIPORC
6. URGENTS:
6.1 PRESSUPOST RESTITUIR COLUMNA LLUMINÀRIA
6.2 CONTRACTES I PRESSUPOSTOS DE LA FESTA MAJOR 2017
7. PRECS I PREGUNTES
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Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL PROPPASSAT DIA 12 DE SETEMBRE DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/902 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 12 de setembre de 2017 (RESJGL2017/15).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
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PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 12 de setembre de 2017
(RESJGL2017/15).

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 PRP2017/895 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures que s’indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/16 que s’adjunta al
present com annex, d’import CENT QUINZE MIL SET-CENTS TRETZE EUROS I TRES
CÈNTIMS (115.713,03)
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
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Debat:
La regidora Cristina Pineda exposa que resta pendent de pagament la factura
número 854 de 6 de juliol de 2017 de Ferran Massaneda amb NiF 40.287.292-D
per import de 1.512,50 euros, per la direcció, arranjaments, adaptació i posada
en escena de l’obra “no em toquis la flor”.
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S’acorda aprovar per unanimitat el pagament d’aquesta factura i afegir-la a la
relació de factures número F/2017/16.

3. OBRES SENYALITZACIÓ HORITZONTAL A LA URBANITZACIÓ CAMP QUART I
A L'AVINGUDA MAS VILÀ DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/890 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament modificar la direcció de la circulació en alguns
carrers de la Urbanització Camp Quart, de manera que alguns d’ells passin a ser de
sentit únic amb places d’aparcament a un dels laterals.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a diferents empreses especialitzades per
a la realització dels treballs de pintura de senyals als diferents carrers de la
Urbanització Camp Quart (despintar senyalitzacions innecessàries, pintar passos de
vianants, sentits de circulació, zones habilitades per aparcar, etc), així com també
per als treballs de repintar la línia discontínua separadora dels dos carrils de
circulació d’un tram de l’Avinguda Mas Vilà.
Vistos els diferents pressupostos presentats:
Empresa
Giropark, SAU
Señales Girod, SL
C-1 VIAL SL

Data i núm.
registre entrada
14/07/2017 nº 4490
14/09/2017 nº 5477
--

Import
(IVA exclòs)
3.226,50.-€
3.033,57.-€
--

Observacions
--Declina presentar
pressupost

Vist l’informe emès el dia 20 de setembre de 2017, per l’arquitecta tècnica
municipal Sra. Emma Masó i Casadellà, el qual conclou:
“Que l’oferta més econòmica per realitzar els treballs és la presentada per
l’empresa SEÑALES GIROD, S.L
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Aquesta empresa ha presentat el pressupost per fer l’actuació per un import
de 3.033,57 € + 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-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:
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PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil
SEÑALES GIROD, S.L., amb domicili a Maçanet de la Selva-17412, a la carretera
Santa Coloma, 40 del Polígon Industrial Puiglió, i amb CIF B-60.070.505; per a la
realització dels treballs de senyalització horitzontal a la Urbanització Camp Quart i a
un tram de l’Avinguda Mas Vilà i que es descriuen en el pressupost, per import de
TRES MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (3.670,62.€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 454.210.02.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
haurà de presentar degudament signada, al registre d’entrada de documents
d’aquest Ajuntament.

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

4. SERVEI FABRICACIÓ I MUNTATGE DE VIDRE LAMINAT PER A L'EQUIP DE SO
DE LA SALA D'ACTES MUNICIPAL
Vista la proposta d’acord número PRP2017/888 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
És voluntat d’aquest Ajuntament protegir l’equip de so que hi ha a la sala d’actes
municipal, mitjançant un tancament de vidre. I a aquest efecte es va demanar
pressupost a diferents empreses especialitzades, amb el següent resultat:
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Empresa

Data i núm. registre entrada

Castelló Martí 2008, SL
Tan-Lux, SL

08/09/2017 RE nº 5415
08/09/2017 RE nº 5416

Import
(IVA exclòs)
1904,00.-€
4209,81.-€

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.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil
CASTELLÓ MARTÍ 2008, S.L., amb domicili a Llagostera-17240, al carrer Ponent, 13 del Polígon Industrial II, i amb CIF B-17.983.115; per als treballs de fabricació i
muntatge d’un tancament de vidre laminat 5+5 transparent amb perfileria d’acer
inoxidable per a l’equip de so instal·lat a la sala d’actes municipal, per un import de
DOS MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (2.303,84.€), IVA inclòs.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 920.635.00.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de la declaració responsable que amb caràcter previ a l’inici dels treballs,
haurà de presentar degudament signada, al registre d’entrada de documents
d’aquest Ajuntament.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5. APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE LA CINQUENA EDICIÓ DE LA FIRA
FIPORC
Vista la proposta d’acord número PRP2017/893 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès l’origen rural del municipi de Riudellots de la Selva, amb una especial
dedicació a l’agricultura i la ramadera, activitats que en l’actualitat encara
continuen desenvolupant-se al nostre municipi.
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva de posar en valor la
tradició i l’experiència de les activitats que anteriorment es desenvolupaven en les
masies del municipi, com era el cultiu de cereals, l’engreix d’animals i la posterior
elaboració d’aliments a partir dels anteriors recursos.
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Donat que des de la segona meitat del segle XX i amb el desenvolupament de les
tecnologies, Riudellots de la Selva ha anat transformant la seva economia i ha
esdevingut un poble majoritàriament industrialitzat.
Atès que un dels sectors amb més presència al nostre municipi és el sector càrnic, i
en especial el sector càrnic porcí, amb més de 25.000 exemplars que arriben
diàriament a Riudellots per a ser sacrificats. Sector que cal recordar que ha situat el
municipi de Riudellots de la Selva com un dels municipis més destacats a nivell
mundial pel que fa a la presència d’escorxadors, sales de desfer, especejament i
elaboració de productes derivats del porc. I sense oblidar les importants
implicacions que això comporta pel que fa a la creació i manteniment de llocs de
treball al nostre municipi, i la creixent expansió que té aquest producte en el
mercat internacional.
Donat també, l’estès consum de la carn de porc, essent aquesta la segona carn
més consumida, tant al nostre país com a nivell mundial, segons dades de
l’Observatori Porcí del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat de Catalunya l’any 2013.
Atès que en l’actualitat, és un fet habitual la celebració de fires de temàtiques
diverses als municipis de les comarques gironines, per la dinamització i l’impuls
econòmic que això suposa.
Atès també que les quatre anteriors edicions de la fira Fiporc han tingut un gran
èxit entre els veïns del municipi (s’hi ha implicat més de 90 voluntaris), i entre els
visitants, que any rere any s’han anat incrementant fins a superar els 10.000
visitants.
Atès que, segons el calendari per l’any 2018, el Carnestoltes és el dia 11 de febrer,
que la celebració en el municipi s’acostuma a fer quinze dies després de la data
oficialment marcada en el calendari; i que el Consistori no té constància de que es
realitzi cap altre fira propera durant les dates del 16, 17 i 18 de febrer de 2018.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la celebració de la cinquena fira-mercat Fiporc, per l’any
2018.
SEGON.- Establir com a data de celebració de la fira-mercat, el tercer cap de
setmana de febrer de 2018, durant els dies 16, 17 i 18 de febrer.
TERCER.- Determinar com a l’emplaçament de la tercera fira-mercat Fiporc
les places de l’Ajuntament i de l’Església, els carrers Major, Cellera i de la Baixada
de les Acàcies, així com els aparcaments existents en els esmentats carrers i en els
aparcaments i parcel·les la resta del municipi, autoritzant així, l’ocupació d’espais
de domini públic per a la celebració de la mateixa.
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QUART.- Formular les peticions corresponents per a sol·licitar l’ocupació
d’espais, terrenys i propietats de caràcter privat existents en els emplaçaments
descrits en el paràgraf anterior i de les rodalies, i que puguin ser necessaris per a la
celebració de la fira.
CINQUÈ.- Comprometre’s a la Corporació a realitzar els tràmits i actuacions
pertinents per a fer realitat la celebració d’aquesta fira-mercat.
SISÈ.- Comunicar aquest acord als municipis de la rodalia per assabentar-los
de les properes dates de la fira-mercat Fiporc; i a la Direcció General de Comerç del
Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya per tal de
que procedeixi a inscriure la fira en el Calendari de Fires de Catalunya 2018.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. URGENTS:
6.1 PRESSUPOST RESTITUIR COLUMNA LLUMINÀRIA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/909 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Donat que el passat 20 de setembre es va rebre una trucada a les oficines
municipals comunicant que hi havia un fanal aixafat al c/ Arboç.
Atès que no hi ha testimonis i que es desconeix el causant dels desperfectes.
Vist el pressupost que ha fet arribar INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I
APLICACIONS (IRSA), amb número de r/e 5677, de data 26 de setembre de 2017 i
d’import 2.155,75.-€ (IVA inclòs).
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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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Aprovar el pressupost i adjudicar a INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS
SERVEIS I APLICACIONS (IRSA per import de 2.155,75 (iva inclòs) per dur a terme
la restitució de la columna del fanal ubicat al c/Arboç.
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària 63500.
920 del vigent pressupost.

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

6.2 CONTRACTES I PRESSUPOSTOS DE LA FESTA MAJOR 2017
Atès que properament es celebrarà la Festa Major d’enguany, aquest ajuntament
ha sol·licitat diferents pressupostos que es relacionaran a continuació.
Vistos els contractes i pressupostos que ha fet arribar FM GRUP, en representació
dels següents grups i proveïdors:
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Grup / Proveïdor
BUHOS
CATCH CONTROL XX SL
ORGANITZACIONS
MÀGIQUES (e.m.g.)
GAM ESPAÑA SLU
GIRCONS 3000 SLU
CO-SHOW-GROUP
FIATC
CATCH CONTROL XX SL

Data i/o hora d’actuació
29/09/2017; 00:00
Control instal·lacions
perquè tot estigui en ordre
Lloguer camió escenari;
29/09-01/10
Lloguer grups electrògens
Lloguer valles i tanques
festa majora
29/09-01/10
Assegurança de suspensió
actes climatològica
Ampliació control
instal·lacions zona de
concerts

Import (IVA
inclòs)
6.655,00.-€
5.101,26.-€

Data i Registre
d’Entrada
08/09/2017; 5.407
18/09/2017; 5.561

6.715,50.-€

06/09/2017; 5.384

4.010,96.-€
7.256,37.-€

18/09/2017; 5.559
18/09/2017; 5.558

9.055,50.-€
1.676,65.-€

21/09/2017; 5.626
20/09/2017; 5.606

349.45.-€

25/09/2017; 5.667

Vistos els pressupostos que han fet arribar els següents proveïdors:
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Proveïdor
MUNTATGES I
LLOGUERS LINESHA SL
SIS CONSULTORIA
ACÚSTICA SL
RADIO ESPAÑA DE
BARCELONA SA

Data i hora actuació
28/09-02/10
Lloguer limitador equip,
assaig dels nivells
d’immissió en l’ambient
25/09-30/09

Import (IVA
inclòs)
1.289,13.-€

Data i Registre
d’Entrada
14/09/2017; 5.470

1.827,10.-€

14/09/2017; 5.476

482,11.-€

21/09/2017; 5.627

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.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Acceptar les condicions establertes en els contractes i pressupostos
dels grups i proveïdors esmentats presentats per FM GRUP.
TERCER.- Acceptar les condicions establertes en els pressupostos de
Muntatges i lloguers Linesha SL i de Sis Consultoria Acústica SL.
QUART.- Autoritzar al regidor responsable de l’àrea de Festes, Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, per subscriure els corresponents contractes i pressupostos.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

9

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

2ffbf9ed2e8a414598d9ebae71a630f5001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 20:30 hores.

Compleixi’s

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora

28/09/2017 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 05/10/2017 Alcaldessa

Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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