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 13 de desembre de
2016, 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
Sr. Gerard Calle i Barba
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

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RES JGL 2016/22 de 29/11/2016
AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
CERTIFICACIÓ OBRA. APROVACIÓ
EXP 74/2013 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. I B T
LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D J F B
JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS
TEMPORADA 2016-2017 CAMPIONAT FESTA MAJOR

DESPESES

URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Obert l’acte per la Sra. Alcaldessa, s’inicia el debat dels anteriors punts detallats:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR RES JGL 2016/22 DE 29/11/2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/986 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local,
celebrada el proppassat dia 29 de novembre de 2016 (RESJGL2016/22).
De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat
del nombre legal de regidors que la composen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local, celebrada el proppassat dia 29 de novembre de 2016
(RESJGL2016/22)

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

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
Vista la proposta d’acord número PRP2016/994 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 21/2016, i d' import
SEIXANTA MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS I CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
(60.387,53€).

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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3.- CERTIFICACIÓ OBRA. APROVACIÓ
Vista la proposta d’acord número PRP2016/988 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les certificacions d' obres que tot seguit es relacionen i de conformitat amb el
que determina l’article 232 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).

Elia Masso i Tamayo

Signatura 2 de 2
Signatura 1 de 2

16/12/2016 SECRETARIA INTERVENTORA Montserrat Roura i Massaneda 19/12/2016 Alcaldessa

De conformitat amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local, no s’ ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les següent certificacions d’obres:
 Títol de l’obra: ACABAMENT DE L'ÚLTIMA FASE DEL CENTRE DE SERVEIS
PER A LA GENT GRAN EL LLIRI BLAU
 Empresa adjudicatària: XAVIER ALSINA, S.A.
 Número Certificació: 5 (REGISTRE D' ENTRADA NÚM. 5796 de
18.11.2016)
 Import: 3.397,23€
SEGON.- La despesa esmentada serà a càrrec de la partida 60909.1532 de
l’estat de despeses del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Debat:
L’Alcaldessa comenta que manca la col·locació de la lluminària i el seu suport i en
conseqüència considera que no s’ha de pagar la darrera certificació

4.- EXP 74/2013 LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/983 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 74/2013 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: 74/2013



Sol·licitant: FRISELVA SA



Obres que s’autoritzen: AMPLIACIÓ D’UN ESTABLIMENT INDUSTRIAL (FASE,
4,6 I 7)



Emplaçament: CRTA. NACIONAL II, KM. 706,5



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.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ............................................................... 87907,80.-€

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:
-

-

Recepció de les obres d’urbanització de la vialitat exterior de la UA-16 ja
finalitzades, si bé pendents de resoldre modificacions o mancances
d’acabats.
Enderroc previ a l’exercici de l’activitat, de l’edificació ocupada per les places
d’aparcament.
Demolició de l’escala actual d’accés a les instal·lacions situades a la coberta
de l’edifici que té de coordenades UTM 3IN X : 482467,1; Y 4638850
(sistema ETRS89) i que no compleix amb les separacions mínimes a límits
de parcel·la.
Compliment en tot cas de l’article núm. 13 de les ordenances de la
modificació puntual de les normes del sector sobre radiacions
electromagnètiques, que detalla la necessitat d’obtenir el consentiment previ
de l’administració competent, a qualsevol instal·lació fixa o mòbil d’emissors
radioelèctrics tot i que compleixin els requisits de la Unió Internacional de
Telecomunicacions, així com qualsevol dispositiu que pugui donar origen a
radiacions electromagnètiques pertorbadores del normal funcionament de la
instal·lació radioelèctrica aeronàutica.
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3.

Compliment del conveni establert entre l’Ajuntament i l’empresa Friselva SA,
per l’abonament del 10% d’aprofitament mig del sector.
El projecte executiu a aportar prèviament a l’execució de les obres, haurà
d’incorporar el detall de les instal·lacions d’aigua, energia elèctrica,
enllumenat, etc.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), de data 09
de juliol de 20174, per estar la zona afectada per les servituds
aeronàutiques de l’Aeroport de Girona, amb el compliment dels
condicionants indicats en la mateixa.
3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”
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4.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
municipal de gestió de residus de la construcció i demolició, al Decret
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus i al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 24036,59.-€
(dipòsit previ efectuat en data 30/11/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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5.-LLICÈNCIA URBANÍSTICA. I B T
Vista la proposta d’acord número PRP2016/984 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/513, 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: 513 - 01 11 004 142 /2016



Sol·licitant: I B T



Obres que s’autoritzen: RETIRADA URALITA I JUSTIFICACIÓ FOSSA SÈPTICA



Emplaçament: MAS SALAMANYA



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 23/09/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): .................................................................... 38,63.-€

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.
4.2. De conformitat amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Ordenança
municipal, l’import de la fiança a dipositar per a garantir que els residus
generats en una obra siguin gestionats correctament, és de 150.-€
(dipòsit previ efectuat en data 01/12/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. D J F B
Vista la proposta d’acord número PRP2016/996 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/621 , 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: 621 - 01 11 004 187 /2016



Sol·licitant: D J F B



Obres que s’autoritzen: REMOLINAR FAÇANA



Emplaçament: CAN TRIBANA, (VEINAT DE LA TORREPONSA)



Referència cadastral: 001500200DG83E0001PT



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).
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Liquidació definitiva de la Taxa per l’estudi, anàlisi i expedició de
documents i llicències en l’àmbit urbanístic: .........................96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................... 153,22.-€

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:
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2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
3

La Junta de Govern Local va concedir llicència 27/2007 per legalitzar unes
obres de la Masia de Can Tribana. En la documentació presentada en el seu
dia, es dibuixava una composició de les obertures de les façanes que, amb el
remolinat, caldrà respectar. Actualment algunes obertures estan tapiades
per motius de seguretat però s’aprecia la silueta i caldrà respectar amb el
remolinat. Per tant, caldrà recular l’envà i situar-lo per la part de dins de la
paret i no es podrà remolinar tota la façana de manera contínua tapant les
obertures.
La llicència 27/2007, concedida en el seu dia, autoritzava la reconstrucció
d’un garatge annex. Aquesta llicència està caducada i per tant aquest
garatge no es podrà construir atès que en edificacions tipus B, tal com està
tipificat en el catàleg de masies, no estan permeses les ampliacions.
Els usos i activitats que s’hi poden desenvolupar, en edificacions tipus B
només es permet mantenir l’ús actual, que segons el catàleg de masies és
l’ús habitatge.
Tot i que ara no és objecte de llicència, la pintura de la façana, es farà amb
colors terrosos i textures adequades. No s’admeten els colors vius, (anyil
vermell, groc, etc). En tot cas s’utilitzaran els colors neutres es farà amb
colors tradicionals de la zona, respectant la integració en el conjunt edificat.
Previ a l’inici de les obres, caldrà concertar una visita amb els serveis tècnics
de l’ajuntament per comprovar l’estat actual de la vivenda en el seu interior.
Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ: 3.2. En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a
l’execució de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i presentar en aquest
Ajuntament, degudament diligenciat, el model “GR-1”

4

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
4.1. La persona titular de la llicència urbanística ha de garantir que els residus
que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’Ordenança
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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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Debat:

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

7.- JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ ENTITATS: CLUB PETANCA RIUDELLOTS DESPESES
TEMPORADA 2016-2017 CAMPIONAT FESTA MAJOR
Vista la proposta d’acord número PRP2016/971 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/544 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Antonio Tuset Vilagrasa, com a
Secretari del Club Petanca Riudellots, amb registre d’entrada número 1384 en data
16 de març de 2016, pel campionat social de Festa Major 2016 i compra
d’equipació, modificada per la sol·licitud de 14 de juny de 2016 amb registre
d’entrada número 3130, per la que sol·liciten només la subvenció pel Campionat
Social de la Festa Major de 2016.
Vist l’informe emès pel Regidor d’Esports, Sr. Gerard Fabrellas, en data 23 de juny
de 2016, el qual estima correcta la petició de subvenció plantejada pel Club Petanca
Riudellots.
Vist l’Acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 28 de
juny de 2016, pel qual s’atorga al Club Petanca Riudellots, amb NIF G17947276,
una subvenció per import de 732,00 € per sufragar les despeses del Campionat
Social de Petanca de la Festa Major de l’any 2016 amb càrrec a la partida
48021.340 del pressupost de l’exercici corrent.
Vist que l’entitat sol·licitant en data 14 de novembre de 2016 amb registre
d’entrada 5659, ha presentat el compte justificatiu per import igual o superior a
732,00 €, amb detall de les despeses justificades que es corresponen amb els
premis atorgats als guanyadors (tres primers premis 3 pernils, tres segons premis
3 paneres, tres tercers premis 3 paneres, i tres quarts premis 3 paneres) premis
de consolació (tres primers premis 3 espatlles, tres segons premis 3 lots, tres
tercers premis 3 lots i tres quarts premis 3 lots), un fuet i una ampolla de vi per a
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la resta de participants, i esmorzar per tots els participants, tal i com es relacionen
a continuació:
Data
Factura

Proveïdor

Import

Percentatge
Subvencionat

Import
Subvencionat

22/09/16

Frigorifics
Costa
Brava, s.a

338,87

100 %

338,87

20/09/16

Frigorifics
Costa
Brava, s.a.

284,05

100 %

284,05

16/09/06

Miquel
Alimentació,
sau

325,48

0%

22/09/16

Basar Xinda

21,70

0%

21,70

23/09/16

Mercadona

31,16

0%

31,16

19/09/16

Juli
Saavedra

18,20

0%

18,20

23/09/16

Novavenda

26/09/16

23/09/16

0

6,44

100 %

6,44

Forn de Pà
Sant
Cristòfol

28,00

100 %

28,00

Emilio Pérez

10,34

34,62%

3,58

TOTAL:

732,00

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 pel Club
Petanca Riudellots amb NIF G17947276 i procedir al pagament de la subvenció
atorgada de 732 €amb càrrec a la partida 48021.340 del pressupost del corrent
exercici.
SEGON.- 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

10

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

5e7ddc0a158d4e34b01ca66ccd08e6fd001

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 20:45 hores.
Compleixi’s

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

Ho certifico
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