ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
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 30 de maig 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.

Elia Masso i Tamayo
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Secretària:
Sra. Èlia Massó i Tamayo

ORDRE DEL DIA

Dia: 30/05/2017
Hora: 20:00 hores
Lloc: Sala 1
Naturalesa de la sessió: Ordinària
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JGL DE 16 DE MAIG DE 2017
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
CERTIFICACÍÓ D'OBRA. APROVACIÓ
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J F V
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER
A L'ANY 2017. APROVACIÓ.
8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT DELS MARGES DELS
CAMINS MUNICIPALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS.
APROVACIÓ EXPEDIENT.
9. ADQUISICIÓ DE VEHICLES VIGILANTS MUNICIPALS
10. URGENTS
11. 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 JGL DE 16 DE MAIG DE 2017
Vista la proposta d’acord número PRP2017/573 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 16 de maig de 2017 (RESJGL2017/10)
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 16 de maig de 2017 (RESJGL2017/10)
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 PRP2017/572 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les relacions de factures i de despeses que s'indicaran.
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures número F/2017/10 que s'adjunta al
present com annex, d'import SETANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS I
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (74.680,48.-€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la
relació de despeses número 4/2017 per import de 95.666,62.-€ i corresponent al
període comprés entre el dia 1 i 30 d'abril de 2017, aprovada mitjançant Resolució
d'Alcaldia número 2017/370 de data 25/05/2017, la qual s'annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
Intervé la Secretària i comenta que el regidor de joventut a demanat que
s’afegeixin dues factures per import total de 1.745,98 €, corresponent a la Nuria
Prat la dinamitzadora de l’espai jove i la del taller de teatre.
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3. CERTIFICACÍÓ D'OBRA. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2017/559 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la certificació d’obra que tot seguit es detalla i de conformitat amb el que
determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contracte del sector públic (Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 21 de
març de 2017, es va imposar a ARGON INFORMÀTICA, S.A. una penalització de
15.773,20€, per la demora en l’execució de les obres de cobriment de la pista
poliesportiva a les escoles.
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Vist que ARGON INFORMÀTICA, S.A., en data 28 d’abril de 2017 (RE2873 de
02/05/2017) va formular recurs de reposició contra l’esmentat acord de la Junta de
govern local.
Vist que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant resolució 2017/344,
de 16 de maig proppassat, va resoldre desestimar el recurs de reposició interposat
per ARGON INFORMÀTICA, S.A., i rectificar la penalització imposada al contractista
a 14.430,80.-€ d’import, pels 86 dies de demora en l’execució de les obres de
cobriment de la pista de l’Escola, a raó de 167,80.-€/dia.
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 següent certificació d’obra:





Títol de l’obra: COBERTA A LA PISTA POLIESPORTIVA A LES ESCOLES
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Empresa adjudicatària: ARGON INFORMÀTICA, S.A.
Número de certificació: 6 i ÚLTIMA (Registre d’entrada núm. 1907 de
16/03/2017)
Import: 28.435,76€

SEGON.- Liquidar al contractista, en relació a aquesta certificació, l’import de
14.004,96.-€, resultant de deduir de l’import de la certificació (28.435,76.-€),
l’import de la penalització per la demora en l’execució de les obres (14.430,80.-€).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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4. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JOAQUIM FREIXAS VILA
Vista la proposta d’acord número PRP2017/544 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2017/313, 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: 313 - 01 11 004 95 /2017



Sol·licitant: J F V



Obres que
ASFÀLTICA



Emplaçament: VEINAT ESTACIÓ, 21



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 08/05/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 92,70.-€

s’autoritzen:

IMPERMEABILITZACIÓ

TERRASSA

AMB

TELA

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

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

5. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL

Elia Masso i Tamayo
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Vista la proposta d’acord número PRP2017/545 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/176, 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: 176 - 01 11 004 49 /2017



Sol·licitant: MPLUS SERVEIS INTEGRALS DE NETEJA SL



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ D’UN ALTELL PER A OFICINES



Emplaçament: MAS VILÀ, 172



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 09/03/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................. 4218,73.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Prèviament a l’inici de les obres, caldrà aportar assumeix de direcció de les
obres i nomenament de coordinador de seguretat i salut.

2.

De caràcter urbanístic:
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2.1 Les 6 places d’aparcament hauran d’estar pintades sobre el paviment sense
que puguin ser utilitzades per altres usos que no siguin el d’aparcament de
vehicles.
2.2 Vist que en el projecte presentat "Projecte per a la sol·licitud d'obertura, en
règim de comunicació, d'una empresa de serveis de neteja", parla de tipologies
d'activitats a desenvolupar en l'establiment que descriu, (oficines,
emmagatzematge, reparació d'equips ) caldrà que, d'acord amb el CCAE 2009
( i no el CCAE93 que es justifica en la memòria ), la Llei 16/2013, 16 de juliol,
LSAA, i/o la Llei 20/2009, de 4 de desembre, LPCCA, es justifiquin i classifiquin
correctament les activitats a desenvolupar, i es dirimeixi el tràmit a portar a
terme per a la legalització d'aquestes activitats, amb el que un cop acabades
les obres i les instal·lacions, caldrà formalitzar la corresponent comunicació
prèvia d'inici d'activitat acompanyada del certificat tècnic, el qual, es pronunciï
tant pel que correspon als aspectes ambientals, com pels de seguretat i
prevenció d'incendis.
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 2217,93.-€
(dipòsit previ efectuat en data 15/05/2017)

TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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6. LLICÈNCIA URBANÍSTICA. ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU
Vista la proposta d’acord número PRP2017/558 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència d’obres menors número 2017/326
documents que hi figuren incorporats.

, i els diversos

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: 326 - 01 11 004 101 /2017



Sol·licitant: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU



Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ DE CATA PER ESTESA DE
NOVA LÍNIA ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ SUBTERRÀNIA I INSTAL.LACIÓ
DE NOVA CAIXA BT PER SUBMINISTRAMENT EXISTENT.



Emplaçament: AV MAS PINS, 69 (POLÍGON INDUSTRIAL-PRODUCTOS
CONCENTROL SA)



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 11/05/2017)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ..................................................................... 24,99.-€

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:
Condicionants generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
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2.1 La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota la seva
amplada.
2.2 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.
2.3 Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis.
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2.4 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.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: -

4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

5. 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 202,25.-€, 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada i informarne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui lloc.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
7. ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER
A L'ANY 2017. APROVACIÓ.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/546 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Atès que l’Ajuntament de Riudellots de la Selva no disposa de mitjans personals i
materials suficients, per a exercir i gestionar les competències que li corresponen,
segons l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Vist el Conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva, el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci de Benestar Social de la Selva
per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, subscrit en data 17 de
febrer de 2011 i renovat mitjançant addendes fins a l’any 2015.
Vist que en data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar
íntegrament totes les funcions i els serveis que venia prestant el Consorci de
Benestar Social.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada 6 d’abril de 2016, va aprovar
l’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats al
municipi de Riudellots durant l’any 2016.
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Vista la proposta d’addenda al Conveni per a la prestació dels serveis socials bàsics
i especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any 2017.
Vistos els pactes i condicions que figuren en aquesta addenda per l’any 2017, on
s’especifica els diferents serveis que es presten al municipi de Riudellots de la
Selva:
- SERVEIS SOCIALS BÀSICS: Equip bàsic d’atenció social, servei d’ajuda
social (SAD Social), servei d’ajuda a domicili (SAD Dependència) i servei
de teleassistència a domicili (TAD).
-

SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS: servei d’atenció a la infància i
l’adolescència (SEAIA), servei d’integració en família extensa (SIFE), Pla
de dones de la Selva 2016-2020, Pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i servei
de transport adaptat (TA).

-

ALTRES PROGRAMES: Programa salut i crisi de DIPSALUT (Diputació de
Girona).

Vistes les aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament de Riudellots
de la Selva per a la prestació dels serveis socials esmentats:
SERVEI BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL

8254,15.-€

EDUCADOR SOCIAL

5264,17.-€

QUOTES VARIABLES *
SAD SOCIAL
SAD DEPENDÈNCIA

Elia Masso i Tamayo
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TOTAL BÀSICS

22.635,06.-€

* Quotes variables vol dir que són imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives.
SERVEI SOCIALS ESPECIALITZATS

APORTACIÓ ANY 2017

QUOTES VARIABLES *
TRANSPORT ADAPTAT

0

TOTAL ESPECIALITZATS

0

* Quotes variables vol dir que són imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a
quantitats estimatives.

Elia Masso i Tamayo
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Vistes les aportacions econòmiques previstes per part del Consell comarcal de la
Selva a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva:
APORTACIONS DE DIPSALUT ANY
2017 A JUSTIFICAR
PROJECTE SALUT I CRISI

APORTACIO ANY 2017
Segons aportació per part de DIPSALUT

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’addenda al Conveni marc per a la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats al municipi de Riudellots de la Selva durant l’any
2017, la qual s’adjunta a la present proposta com a document Annex I.
SEGON.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i
Massaneda, per a la signatura del document corresponent i la realització dels
tràmits i gestions que siguin necessaris per a la formalització de l’aprovació
disposada, si s’escau.
TERCER.- Aprovar l’aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a finançar
els serveis detallats en la part expositiva, corresponents a l’any 2017, per import de
22.635,06.-€ amb càrrec a la partida 920.225.00 del pressupost del corrent
exercici.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva,
servei de Benestar Social.
ANNEX

ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
BÀSICS I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A
L’ANY 2017
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
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Introducció
A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el
Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació de
competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el qual s’ha
anat renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015.
Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar
íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar
Social.
El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de serveis
socials pels ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants.

Elia Masso i Tamayo
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Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària, el
Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència Social.
Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les
dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA), el
servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC) i el
servei de transport adaptat (TA).
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En
alguns serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu públic o
taxa.
El municipi de Riudellots de la Selva, amb la previsió de despesa que al final
s’especifica, rep els serveis socials següents :
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la
Selva
1.Serveis Socials Bàsics
Equip Bàsic d’Atenció Social
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials i
educadors/es socials. Prestaran els serveis a les dependències que tingui establertes
l’ajuntament de dilluns a divendres.
Les tasques d’aquest equip inclouen:
Permanències i visites al despatx i al domicili.
Coordinacions i treball en xarxa amb el municipi.
Reunions professionals
Treball derivat de les gestions.
Gestió de tots els recursos i prestacions.
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals.
L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics d’aquest
servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa.
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de Dependència
així com a d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies vulnerables.
L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social
primària i es regula per l’ordenança del Consell Comarcal de la Selva.
El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen
els preus públics o taxes aplicables als ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts.
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El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves
sol·licituds.
El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a l’Ajuntament
pel seu coneixement i el finançament que correspongui (34% del cost).
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)
Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la
sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i
atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon un
número determinat d’hores de servei.
Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)
El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal
connectat a una Central d’Alarmes.
Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els propis
usuaris.
2.Serveis socials especialitzats
Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es
presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer
valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 18 anys,
així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.
També dóna suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions
especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el
seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció.

Elia Masso i Tamayo
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És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles,
germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General
d’Atenció a la Infància.
Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos:
-

Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei d’Informació i
Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD)
Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència masclista.
Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere.
Atenció d’acollida d’urgència
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Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC)
El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de
lluita contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre d'altres, el
PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat d'oportunitats.
Es prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb els agents socials
del municipi, intervenint des de la vessant comunitària.
El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera mancomunada,
formació lingüística, coneixements laborals i de la societat catalana dins el marc jurídic
que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de 18 de novembre. També forma
part de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per atendre les persones nouvingudes
en aquells municipis on les necessitats ho requereixin, sempre vinculat a la
disponibilitat pressupostària.
Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen en
el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan cofinançades pel
Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007)
Servei de Transport Adaptat (TA)
El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones
discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport
ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària.
3.Altres programes
Programa Salut i Crisi de DIPSALUT (Diputació de Girona)
El Consell Comarcal de la Selva assumeix el lideratge del Programa i ha mancomunat
les accions pel 2017. Les accions s’aniran implementant als municipis durant tot l’any.
Segon. Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la Selva
en el municipi de Riudellots de la Selva i que s’incorporen al Conveni Marc

Elia Masso i Tamayo
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L’Ajuntament de Riudellots de la Selva es compromet a cedir les instal·lacions,
autoritzacions i permisos necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la
Selva un espai a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i
internet així com el material d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin.
Per la seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats d’Accions
d’Acollida d’Immigrants, tècnics d’acollida, i accions vinculades al programa Salut i
Crisi.
Alhora, l’Ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i desenvolupament
d’activitats en el marc de l’acollida de persones immigrades, com poden ser accions
formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o coneixement laboral, quan se li
sol·liciti.

Elia Masso i Tamayo
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2.Activitats diverses vinculades al programa salut i crisi
L’Ajuntament esta inclòs en les accions del programa i s’adhereix a la proposta
mancomunada en base a dues línies del projecte:
- Compra de productes no alimentaris per a repartir entre els bancs d’aliments.
- Subministrament de productes alimentaris frescos a les famílies usuàries dels
serveis socials.
L’Ajuntament es compromet a assistir, a través de la Regidoria de Benestar Social, a
les reunions que el Consell Comarcal de la Selva convoqui pel seguiment de la
subvenció “Salut i Crisi” de Dipsalut 2017.
Tercer. Finançament dels serveis
Serveis Socials Bàsics
El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat anualment.
El 34% l’aporten els Ajuntaments de la següent manera :
- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària en funció de la ràtio
d’habitants i mitjançant una quota fixa.
- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili el 34% del cost dels casos actius.
- Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos.
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament.
Teleassistència
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’ aparell serà
euros; Tipus B: 4.73 euros; Tipus C: 3.73 euros.

de : Tipus A: 3.29

Serveis Socials Especialitzats
La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria determinada.
Es basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al 100% del valor dels
barems. El cost real dels serveis pot ser major havent de fer-se’n càrrec l’Ens local
Plaça de l’Ajuntament, 1 . 17457 Riudellots de la Selva
Tel . 972 478 899 Fax 972 477 375.
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(Consell Comarcal ) de la diferencia. Els ajuntaments, com a receptors d’aquests
serveis poden col·laborar econòmicament per al sosteniment o ampliació d’aquests
serveis.
Transport Adaptat
Es finança per les aportacions de: el Contracte Programa de la Generalitat, els propis
usuaris del servei i per l’aportació dels ajuntaments d’origen i/o veïnatge dels usuaris.
A la present addenda i figura un import orientatiu calculat a partir d’una previsió d’us
realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici anterior. El cost real
dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport. Mensualment s’envia a
l’ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost econòmic per a l’ajuntament.
Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança fiscal del Consell Comarcal de la
Selva num P-10.

Elia Masso i Tamayo
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Copagament de quota pels usuaris, si s’escau.
Els usuaris aportaran, si s’escau,una quota en concepte de copagament pels serveis
de SAD social, de SAD dependència i de Teleassistència.
Despeses indirectes per a la gestió dels serveis
La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva
en concepte d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal
administratiu, desplaçaments i anàlegs.
La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels
serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents
serveis.
Quart. Vigència
En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el
Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les parts a l’any 2011 i allò
que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de Catalunya i
disposicions complementaries.
Cinquè. Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament
QUADRE RESUM
SERVEI BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
QUOTES VARIABLES *
SAD SOCIAL
SAD DEPENDÈNCIA
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
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TOTAL BÀSICS
22635,06
* Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives.
SERVEI SOCIALS ESPECIALITZATS
APORTACIÓ ANY 2017
QUOTES VARIABLES *
TRANSPORT ADAPTAT
TOTAL ESPECIALITZATS
*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a quantitats
estimatives.
Sisè. Aportacions econòmiques del Consell Comarcal a l’Ajuntament

Elia Masso i Tamayo
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APORTACIONS DE DIPSALUT ANY APORTACIO ANY 2017
2017 A JUSTIFICAR
Projecte Salut i Crisi
Segons aportació per part de Dipsalut
Santa Coloma de Farners, 2 de maig de 2017

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
8. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT DELS MARGES DELS
CAMINS MUNICIPALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS.
APROVACIÓ EXPEDIENT.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/563 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2017/294, de data 25 d’abril proppassat, es va
incoar expedient per a la contractació del servei de desbrossament dels marges
dels camins municipals i d’algunes zones verdes municipals.
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora municipal, sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a la contractació dels servei i sobre el
percentatge que representa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
Vista la memòria tècnica per a la sega dels marges dels camins rurals i per al
desbrossament d’algunes zones verdes municipals, redactada per l’arquitecta
tècnica municipal.
Vist el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
del servei de manteniment dels camins de terra municipals; el qual s’ha incorporat
a l’expedient.
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Vist 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:

Elia Masso i Tamayo
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert,
per al servei de desbrossament dels marges dels camins municipals i de les zones
verdes municipals, les característiques tècniques del qual, consten a la Memòria
tècnica per a la sega dels marges dels camins rurals i per al desbrossament
d’algunes zones verdes municipals, redactada per l’arquitecta tècnica dels serveis
tècnics municipals.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i
l’esmentada memòria tècnica que regiran la contractació del servei; els quals
s’adjunten com a Annex a la present proposta.
TERCER.- Disposar l’obertura del procediment de contractació del servei de
desbrossament dels marges dels camins municipals i d’algunes zones verdes
municipals, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, un sol criteri
d’adjudicació.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.454.210.02 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant d’aquest
Ajuntament, per tal que durant el termini de quinze dies naturals a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’anunci, aquells que hi estiguin interessats, puguin
presentar les proposicions que estimin pertinents.
SISÈ.- Publicar la composició de la Mesa de contractació en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament, amb una antelació mínima de set dies pel que fa
a la reunió que s’hagi de celebrar per a la qualificació de la documentació referida a
l’article 146.1 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
9. ADQUISICIÓ DE VEHICLES VIGILANTS MUNICIPALS
Vista la proposta d’acord número PRP2017/571 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Atès que en el mes de juliol l’Ajuntament comptarà amb dos vigilants municipals.
Atès que per l’exercici de les seves funcions els vigilants municipals hauran de
poder comptar amb un vehicle.
Atès que s’han consultat els cotxes que ofereix l’Associació Catalana de Municipis a
través de la seva central de compres.
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Atès que s’han sol·licitat els següents pressupostos:
EMPRESA

NÚM DE REG

MODEL

PREU

Santiago Juando
s.a

3456

DACIA -DUSTER

17.231,99 € (iva
inclòs)

Garatge sant
Jaume s.a

3457

DACIA -DUSTER

17.143,61 € (iva
inclòs)

Selva automoció
s.l.

3455

DACIA -DUSTER

16.898,54 €(iva
inclòs)

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.- Aprovar el pressupost i adjudicar a SELVA AUTOMOCIÓ S.L., amb
domicili a la ctra de Sils, 86 de Santa Coloma de Farners per l’adquisició d’un
DACIA DUSTER de color blanc, per import de 16.898,54 € (iva inclòs) de
conformitat amb l’establert a l’art. 138 del Text refós de la llei de contractes de les
administracions públiques, Real decret legislatiu 3/2011.
SEGON.Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 17.172.624 de
pressupost municipal.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a SELVA AUTOMOCIÓ S.L.
QUART.- Atorgar poder suficient a l’Alcaldessa de Riudellots de la Selva per
la firma dels documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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10. URGENTS:
10.a) CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT LLUMINÀRIES URBANITZACIÓ MAS
JOALS I PISTA PAVELLÓ POLIESPORTIU. ADJUDICACIÓ LOT 1.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/588 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2017 va aprovar
l’expedient de contractació pel subministrament de lluminàries per a la urbanització
Mas Joals i per a la pista del pavelló poliesportiu, el Plec de clàusules
administratives particulars, així com les Memòries tècniques per a la millora del
sistema d’enllumenat dels carrers de la Urbanització Mas Joals i d’una part de
l’Avinguda Països Catalans i de la pista del pavelló poliesportiu, i va convocar
licitació pública per a la contractació de l’esmentat subministrament.
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L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant el dia 8 de febrer de
2017, començant a comptar a partir de l’endemà de la publicació, el termini de
quinze dies naturals per a la presentació de proposicions.
Dins el termini de presentació de proposicions, van tenir entrada en el registre de
documents de l’Ajuntament, les següents:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

EMPRESA LICITADORA
RS Tot Prades, SL
Novelec Costa Brava, SL
Grupo Electro Stocks, SLU
Microled La Mancha, SL
Etra Bonal SA
Muntatges Lleida, SA
CSI Viladecans, SL
IMS 2020 soluciones de energía, SL
Diodek Systems, SL
Novatilu, SLU
Riemar Projectes i Instal·lacions, SL
Led Quality Lux, SL
Electricitat Boquet, SL
Técnicas Edificativas Innovadoras, SL
IMCH Led, SL

Vist que la Mesa de contractació, en sessió celebrada el dia 8 de març proppassat,
va procedir a l’obertura dels sobres B, amb el següent resultat:
EMPRESA
RS TOT PRADES, S.L
NOVELEC COSTA BRAVA, S.L.
GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L
MICROLED LA MANCHA, S.L.,
ETRA BONAL, S.A.
CSI, CENTRAL DE SUMINISTROS VILADECANS,
S.L.
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LOT 1
17.946,00 €
19.000,00 €
19.913,55 €
14.411,04 €
18.075,25 €
---

LOT 2
9.216,00
10.700,00
10.262,88
6.196,93
9.082,80
7.920,00

€
€
€
€
€
€
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NOVATILU, S.L.U.
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, S.L
MUNTATGES LLEIDA, S.A.
IMCH LED, S.L.,
LED QUALITY LUX, S.L
DIODEK SYSTEMS, S.L.,
ELECTRICITAT BOQUET S.L.,
IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L
TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS, S.L.

10.425,68
20.824,13
15.948,75
16.593,84
15.588,70
18.525,00
13.924,00
16.586,70
12.072,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.128,00 €
--7.830,00 €
--6.854,40 €
9.180,00 €
8.280,00 €
9.343,80 €
7.403,65 €

Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació.
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Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 16 de maig proppassat,
va acordar, entre d’altres, requerir a la companyia mercantil Novatilu, SLU, que va
presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa del lot 1 (subministrament de
lluminàries per a la Urbanització Mas Joals), la presentació de la documentació
acreditativa de la constitució de la garantia definitiva.
Vist que la resta de documentació indicada a la clàusula 18 del PCAP no se li va
requerir, ja que constava en poder d’aquesta Administració, per haver estat
aportada per la pròpia empresa el dia 11 de maig proppassat (RE 3094), en
resposta al requeriment formulat per la Junta de govern local, en sessió celebrada
el dia 2 de maig proppassat.
Vist que el dia 26 de maig proppassat (RE 3505), la companyia mercantil Novatilu,
SLU va presentar aval bancari per import de 521,28.-€, a favor d’aquest
Ajuntament, en concepte de garantia per al subministrament de les lluminàries per
a la Urbanització Mas Joals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local,
en virtut de la delegació efectuada 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 la urgència de la present proposta.
SEGON.- Adjudicar a la companyia mercantil NOVATILU, SLU, amb domicili a
Manlleu-08560, a la Via Ausetania, 11-13, i amb NIF B-98.197.196, el
subministrament de les lluminàries per a la Urbanització Mas Joals (lot 1); per ser
la seva oferta, l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, d’acord amb
el següent detall:
Nº
ORDRE

EMPRESA

LOT 1

PUNTUACIÓ

1

NOVATILU, S.L.U.

10.425,68.-€

10,00

2

TÉCNICAS EDIFICATIVAS INNOVADORAS,

12.072,88.-€

8,64
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S.L.
3

ELECTRICITAT BOQUET S.L.,

13.924,00 €

7,49

4

MICROLED LA MANCHA, S.L.,

14.411,04 €

7,23

5

LED QUALITY LUX, S.L

15.588,70 €

6,69

6

MUNTATGES LLEIDA, S.A.

15.948,75 €

6,54

7

IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGÍA, S.L

16.586,70 €

6,29

8

IMCH LED, S.L.

16.593,84 €

6,28

9

RS TOT PRADES, S.L

17.946,00.-€

5,81

10

ETRA BONAL, S.A.

18.075,25.-€

5,77

11

DIODEK SYSTEMS, S.L.,

18.525,00.-€

5,63

12

NOVELEC COSTA BRAVA, S.L.

19.000,00.-€

5,49

13

GRUPO ELECTRO STOCKS, S.L

19.913,55.-€

5,24

14

RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, S.L

20.824,13.-€

5,01

L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia mercantil per haver presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa; quedant descartades les demés ofertes
presentades, per ser d’import superior a la de NOVATILU, SLU.
TERCER.- L’import de l’adjudicació és de DEU MIL QUATRE-CENTS VINT-ICINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (10.425,68.-€), més DOS MIL CENT
VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (2.189,39.-€) en concepte
d’IVA; d’acord amb la seva oferta presentada.
QUART.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 17.165.633.00 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Significar a la companyia mercantil NOVATILU, SLU que el
contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de l’adjudicació als candidats, de conformitat amb l’establert a l’article
156.3 del TRLCSP.
La formalització del contracte es publicarà en el perfil del contractant, de
conformitat amb l’establert a l’article 154 del TRLCSP.
SISÈ.- Dins el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la signatura del corresponent contracte administratiu, NOVATILU, SLU
haurà de subministrar el material ofert respecte el lot 1.
El lliurament s’haurà d’efectuar al magatzem de la brigada municipal, situat
al C/ Nou, número 2 de Riudellots de la Selva (contactar amb el Sr. Albert Lleopart
686.956.050).
Les despeses de lliurament i transport dels béns objecte de subministrament
al lloc convingut seran a càrrec de l’adjudicatari.
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Si els béns objecte de subministrament no es trobessin en estat de ser
rebuts, es farà constar així en l’acta de recepció i es donaran les instruccions
precises al contractista perquè esmeni els defectes observats o procedeixi a un nou
subministrament.
SETÈ.- Els béns objecte de subministrament comptaran amb una garantia de
5 anys, a comptar des de la data de recepció.
VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat i a totes les empreses
licitadores del lot 1 (lluminàries per a la Urbanització Mas Joals).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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10.b) AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LA SALA DE CATES DEL
FOODLAB I LIQUIDACIÓ DEL CORRESPONENT PREU PÚBLIC.
Vista la proposta d’acord número PRP2017/591 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació d’Hostaleria de la Selva, (R.E. núm.
3532, de 30/05/2017) on es sol·licita disposar de la sala de cates durant els dies
29/05, 30/05, 06/06, 07/06, 12/06 i 13/06/2017, en horari de 16:30 a 20 hores.
Vist que per 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.
Vist que el citat acord s’establiren els següents preus públics i serveis inclosos en
l’ocupació de la sala de cates del FoodLab:
Concepte

Preu
½
jornada* (I.V.A.
no inclòs)

Sala de cates

120.-€

Preu
jornada
completa (I.V.A. no
inclòs)
150.-€

Serveis inclosos

-

Visita prèvia a les instal·lacions i
entrega de claus, en horari
d’obertura del centre**.
Accés a internet per WiFi.
Serveis de WC.
Estris de cuina.
Cuina office.
Vestuari.
Neteja de les instal·lacions.

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 els
preus públics, atenent raons socials, benèfiques o culturals d’interès públic.
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Vist l’informe emès pel regidor de promoció econòmica, el sr. Lluís-M. Barnés
Tarrés, on es proposa la bonificació del preu públic en un 75%, donant com a
resultat un import total de 180.-€ (I.V.A. no inclòs) per l’ús 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:
PRIMER.- Ratificar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Autoritzar a l’Associació d’Hostaleria de la Selva, per l’ocupació de
la sala de cates del FoodLab durant els dies 29/05, 30/05, 06/06, 07/06, 12/06 i
13/06/2017, en horari de 16:30 a 20 hores.
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TERCER.- Aprovar l’emissió de la factura a l’Associació d’Hostaleria de la
Selva, amb CIF núm. G17409053, i amb domicili al Passeig de Sant Salvador, 2527 de Santa Coloma de Farners (17430) , amb una base imposable de 180.-€
(I.V.A. no inclòs), corresponent a aquest ús.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’associació interessada.
Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:00 hores.
Compleixi’s
Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa
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Èlia Massó i Tamayo
Secretària-interventora
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