ASSISTENTS:
Alcaldessa-Presidenta:
Sra. Montserrat Roura i Massaneda
Al despatx de l'Alcaldia de la Casa
Consistorial de Riudellots de la Selva,
essent les 20:00, del dia 31 de maig 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:
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

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

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/10 DE DATA 19
DE MAIG DE 2016
2. AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES.
3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
4. EXP 550 01 11 004 126_2015 MODIFICACIÓ LLICÈNCIA ATORGADA.
PRODUCTOS CONCENTROL SA
5. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
6. MODIFICACIÓ ÚLTIM TRAM TRAÇAT AMB MOTIU DE LES OBRES DEL
COL.LECTOR D'AIGUES RESIDUALS. FRISELVA SA
7. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS : CAMPUS ESPORTIU I ESCOLA DE L'ESPORT
8. URGENTS
8.1

SOL.LICITUD EXEMPCIÓ REBUT ESCOMBRARIES ASSIMILABLES A
DOMÈSTIQUES. DESESTIMACIÓ

9. 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 JUNTA DE GOVERN LOCAL RESJGL2016/10 DE DATA 19
DE MAIG DE 2016
Vista la proposta d’acord número PRP2016/457 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 19 de maig de 2016 (RESJGL2016/10), còpia de la
qual, s’ha tremés a tots els regidors.
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 19 de maig de 2016 (RESJGL206/10).

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 PRP2016/448 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 9/2016, i d'import DIVUIT
MIL CENT CINQUANTA-NOU EUROS I DOTZE CÈNTIMS (18.159,12€).
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Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.

3. SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA.
VARIS.
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/449 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. 2563 de 17.05.2016),
corresponent als imports recaptats durant el mes d'ABRIL, en període voluntari i
executiu, per un import total de 184.731,53€, pels conceptes tributaris que s’hi
detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrec corresponent al mes d'ABRIL tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva (Reg. entrada núm.
2565 de 17.05.2016) i referit als conceptes tributaris i imports que seguidament
s’indiquen:
EXERCICI
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

CONCEPTE
Cementiri
Escombraries
IAE
IBI Rústica
IBI Urbana
IIVTNU-Impost
s/increment
valor
terrenys n. urbana
IVTM-Impost
Vehicles
T.M.
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
4.463,73€
144.086,68€
443,90€
6.760,6€
1.272.849,57€
22.349,00€
49,74€
1.451.003,44€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

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

3

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

cecae9cb8ef44bf08463eb065684aeb0001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:ACTA_JGL -

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

4. EXP 550 01 11 004 126_2015 MODIFICACIÓ LLICÈNCIA ATORGADA.
PRODUCTOS CONCENTROL SA
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Vista la proposta d’acord número PRP2016/377 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist el projecte presentat per l’entitat Productos Concentrol SA (RE 1742
d’01.04.2016) que dona compliment a la condició 1.1 de la llicència atorgada en
data 22 de març de 2016, per la Junta de Govern.
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic municipal, de data 28 d’abril de 2016.
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 MODIFICACIÓ de la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 550 - 01 11 004 126 /2015



Sol·licitant: PRODUCTES CONCENTROL S.A



Modificació que s’autoritza: MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ I DIMENSIONS
D’UN DIPÒSIT D’AIGUA, ENCASTANT-LO A MAJOR PROFUNDITAT EN EL
TERRENY I UTILITZANT UN SISTEMA DE CONSTRUCCIÓ PER MITJÀ DE
PANTALLES, segons projecte redactat pel Sr. Jesús Bassols Geli, i visat amb
el número V/C 15.0246, de data 1 d’abril de 2016.



Emplaçament: ENTRE AV. MAS VILÀ I C/ GINESTA DEL POLÍGON IND,



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 provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO): No s’escau, atès que la modificació que s’autoritza no suposa cap
increment del pressupost de l’obra.

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

2.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1

Prèviament a l’inici dels treballs s’haurà de formalitzar l’acta de
replanteig, amb els serveis tècnics municipals.

1.2

Caldrà establir una fiança per a la reposició dels béns públics que
puguin resultar afectats, per import de 10000 €.

1.3

Un cop acabades les obres caldrà aportar certificat del gestor de les
terres Albert Tulsà SL, del volum de terres aportades a la millora de la
finca agrícola ubicada al terme de Franciac.

De caràcter urbanístic:
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2.1

2.2
2.3
2.4

3.

El nivell d’acabat superior del dipòsit i la sala de màquines no podrà
sobrepassar en cap moment la rasant del paviment asfàltic existent en el
vial nord amb la qual limita, ni el nivell de les terres existents de les
finques veïnes.
El muret guia a utilitzar per la formació de les pantalles de formigó, no
es podrà situar a l’interior del paviment asfàltic del vial existent a la part
nord de la finca.
Les instal·lacions contra incendis projectades s’hauran d’adequar en tot
cas, als usos a què estiguin destinades.
Finalitzar la urbanització de la part nord de la parcel.la amb la formació
de voravia i vorada.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
Caldrà constituir fiança per la gestió de residus de construcció diferents a les
terres (murs de formigó) d’import 150 € (mínima).
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. ATORGAMENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA.
Vista la proposta d’acord número PRP2016/451 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 2016/32, 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: 32 - 01 11 004 7 /2016



Sol·licitant: T J



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT



Emplaçament: C/ MESTRAL, 11 (RESIDENCIAL PONENT PA18.3 PARCEL.LA
D13)



Referència cadastral: 2989221DG8328N00010P



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 25/01/2016)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO): ................................................................ 8589,95.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1 Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’aportar el nomenament del
coordinador de seguretat i salut

2.

De caràcter urbanístic: -
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3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. Obtenir autorització per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), per
estar la zona afectada per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de
Girona (obtinguda segons acord de data 6 de maig de 2016)
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”

Elia Masso i Tamayo
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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 3386,65.-€
(dipòsit previ efectuat en data 14/04/2016)
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

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

6. MODIFICACIÓ ÚLTIM TRAM TRAÇAT AMB MOTIU DE LES OBRES DEL
COL.LECTOR D'AIGUES RESIDUALS. FRISELVA SA
Vista la proposta d’acord número PRP2016/458 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vist l’expedient de llicència urbanística número 67/2013 i els diversos documents
que hi figuren incorporats.
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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:
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PRIMER.- Atorgar la MODIFICACIÓ de la següent llicència urbanística:


Exp. Número: 67/2013



Sol·licitant: FRISELVA SA



Obres que s’autoritzen: MODIFICACIÓ DE L’ÚLTIM TRAM DEL TRAÇAT DE
LES OBRES DE COL.LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS.



Emplaçament: UTM X=482645,12 Y=4639324,88 (segons sistema ETRS89)



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).

SEGON.- L’eficàcia de la modificació 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:
Atès que la construcció del col·lector se situa en la seva totalitat en sòl urbà de
propietat de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, comportant l’ús privatiu
dels béns pels quals transcorrerà soterrat, caldrà donar compliment al conveni
aprovat en sessió plenària de data 4 de maig de 2015, entre l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva i l’entitat Friselva SA.

3.

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
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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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 2155,12.-€
(dipòsit previ efectuat en data 25/02/2016)
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.

7. APROVACIÓ PREUS PÚBLICS : CAMPUS ESPORTIU I ESCOLA DE L'ESPORT
Vista la proposta d’acord número PRP2016/455 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Atès la proposta de preus públics presentada per l’entitat adjudicatària de la gestió
de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva i que és la
següent:

Escola de l'Esport

Fins a les 18:30h.

Fins a les
19:30h.

1 dia a la setmana

10,14 €

15,23 €

2 dies a la setmana

17,90 €

26,84 €

3 dies a la setmana

24,38 €
32,52 €

36,60 €
48,80 €

4-5 dies a la setmana
Campus Esportius

Preu setmanal

Matí

38,43 €

Dinar

39,97 €

Tarda

22,21 €

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 els preus públics següents:
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Escola de l'Esport

Fins a les 18:30h.

Fins a les
19:30h.

1 dia a la setmana

10,14 €

15,23 €

2 dies a la setmana

17,90 €

26,84 €

3 dies a la setmana

24,38 €
32,52 €

36,60 €
48,80 €

4-5 dies a la setmana
Campus Esportius

Preu setmanal

Matí

38,43 €

Dinar

39,97 €

Tarda

22,21 €
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SEGON.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona l’acord.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària de la
gestió de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

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

8. URGENTS:
8.1

SOL.LICITUD EXEMPCIÓ REBUT
DOMÈSTIQUES. DESESTIMACIÓ

ESCOMBRARIES

ASSIMILABLES

A

Vista la proposta d’acord número PRP2016/471 presentada a la Junta de Govern
Local per l’Alcaldia-Presidència de la Corporació.
Vistes les sol·licituds d’exempció presentades per diferents contribuents que
s’indicaran, acreditant tenir contractada la recollida de deixalles assimilables a
domèstiques del seu l’establiment.
Atès a què s'han examinat els documents aportats pels interessats, d’acord amb el
que preveu l’ordenança fiscal número 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.

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
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PRIMER.- RATIFICAR, la urgència de la present proposta.
SEGON.- DESESTIMAR L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES,
dels contribuents que seguidament es detallen, per haver
presentat la sol.licitud fora del termini indicat, de conformitat amb l’establert a
l’art. 4.1a de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa pel servei de recollida
de deixalles.
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Subjecte Passiu
Taller Figueras SL
Logartour SL
Frigoríficos del Nordeste SA
Promisan 2000 SL
Aridi Contract SL
Núria Tubert Alsina (Peixos
Nuri)
Dibosch SL

Data i núm registre
d'entrada
13.05.2016 (RE 2559)
18.05.2016 (RE 2654)
19.05.2016 (RE 2713)
24.05.2016 (RE 2767)
25.05.2016 (RE 2785)
27.05.2016 (RE 2824)
30.05.2016 (RE 2858)

Import
290 .-€
290 .-€
290 .-€
290 .-€
290 .-€
432,21 €
290 .-€

SEGON.- Comunicar als diferents contribuents que el termini en període
voluntari per dur a terme el pagament del rebut de les deixalles és des del
01.05.2016 fins el 30.06.2016.
TERCER.- RECONEIXER L’EXEMPCIÓ DE LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE DEIXALLES, del contribuent que es detalla seguidament, per haver justificat dins
el termini establert d’acord amb l’art. 4.1.a de l’ordenança fiscal número 8,
reguladora de la taxa pel servei de deixalles, tenir contractat el servei a un gestor
autoritzat.
Subjecte Passiu
Julvetrans SL

Data i núm registre
d'entrada
13.05.2016 (RE 2560)

Import
290 .-€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Debat:
Ningú demana la paraula i no es produeix cap intervenció.
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I no produint-se cap intervenció, la Sra. Alcaldessa dóna per finalitzada la reunió.
Són les 21:10 hores.
Compleixi’s
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Secretària-interventora
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Montserrat Roura i Massaneda
Alcaldessa

Ho certifico
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