ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL TELEMÀTICA
DEL DIA 9 DE JUNY DE 2020
El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de
restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per
les vies públiques en determinades situacions.
Donades les competències que tenen atorgats els òrgans col·legiats de la corporació, i
vist l’acord plenari que determina el règim de sessions, resulta necessari convocar
aquests òrgans.
La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica estableix que els
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin
situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.
Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la
sessió són les següents:
1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de
la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres
de la
corporació, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es
produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels
mitjans.
3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum
de constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret
d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en
l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats
compleixin amb l’ENS.
Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número
19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes
d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que:
Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los
reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando
concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario
que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se
garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que
pueda actuar en su nombre.

Atès que el Real Decret llei 11/2020 en la seva disposició final segona afegeix un
apartat 3r a l’article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local que estableix:
“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de
los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la
concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente
les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente,
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos
y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio
español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios
necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda
legalmente en cada caso.A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos
válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o
audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva
participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los
acuerdos que se adoptena”.
En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament
d’adopció la mesura de celebrar la sessió de la Junta de Govern telemàtica amb motiu
del confinament i la restricció de la mobilitat de les persones com a conseqüència del
COVID-19.
Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que
estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad,
en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las
medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.
Donat que l’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic municipal però no regula els
casos en què es pot assistir telemàticament.
Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la
restricció de moviments de les persones, la celebració de la Junta de Govern amb
l’assistència telemàtica dels i les electes, havent de posar a disposició de tots
i totes elles els mitjans telemàtics que siguin oportuns.
La celebració de les sessió es regirà per les següents normes:
El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la
Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i
accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament
informàtic adient i connexió a internet.
El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics de l'efectiva presència o
absència del regidor/a, i el sentit del seu vot. La presència necessàriament tindrà
caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota la sessió, en idèntics termes a
l'assistència presencial al saló de sessions, el qual a tots els efectes tindrà la
consideració de lloc de celebració de la sessió.

La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora pugui emetre el seu vot i donar
explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la connexió no implicarà la
suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió
durant el temps que duri la interrupció.
Vista la resolució d’alcaldia 2020DECR000364 de 30 de maig de 2020 on es convoca la
Junta de Govern Local en sessió ordinària pel dia 2 de juny de 2020.
Vist l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, publicat al BOP núm. 167 de
30/08/2019, on estableix que “(...) L’Alcaldia podrà posposar o avançar la celebració
de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la
celebració preceptiva, per raons de força major (...)”.
Atès que, per motius greus familiars, l’Alcaldessa es va haver d’absentar el mateix dia
de celebració de la Junta de Govern Local.
De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, l’Alcaldia resol
POSPOSAR la Sessió Ordinària de Junta de Govern de l’Ajuntament, prevista pel 2 de
juny 2020 a les 8:00 hores al proper 9 de juny de 2020 a les 08:00 hores.
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000011
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 9 de juny de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:00 h
Lloc: sessió telemàtica
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Èlia Massó i Tamayo, Secretària
Han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA MES D'ABRIL

3.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA MES D' ABRIL
4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA PRESA DE FOTOGRAFIES AERIES DEL
MUNICIPI
5.- OBRES DE REPARACIÓ DEL PARQUET DE LA PLANTA PIS DE L'EDIFICI DE
L'AJUNTAMENT MALMÈS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES FORTES PLUGES DE
L'OCTUBRE DEL 2019. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
6.- OBRES D'ELIMINACIÓ DELS CONTENIDORS SOTERRATS EN TRES PUNTS DEL
MUNICIPI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
7.- APROVACIÓ D'UN PRESSUPOST PER ELABORAR UN PLA D'IGUALTAT INTERN I
D'UN PROTOCOL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ i ABORDATGE DE
L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, A L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA
8.- PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I
FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
INICIAL.
9.- PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA SOTA EL PONT DE L’ONYAR A LA C-25,
A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
10.- URGENTS:
10.1- LLICÈNCIA URBANÍSTICA EXPORTCAT 888 SL
10.2- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA
10.3- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. I B T
11.- PRECS I PREGUNTES
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 19 de maig de 2020.
2.0.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA MES D'ABRIL
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, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes
d’ABRIL, en període voluntari i executiu, per un import total de 10.349,34€, pels
conceptes que s’hi detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes d’ABRIL tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen.

EXERCICI
CONCEPTE
2020
IAE
2020
IBI URBANA
2020
IIVTNU
2020
IIVTNU
2020
IVTM
2020
MULTA COERCITIVA
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
6.245,46
194,10
15.682,79
3.923,59
61,73
2.000,00
28.107,67€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES D' ABRIL
L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les
actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el
marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.
Pel que fa a la liquidació mensual del mes d’ABRIL, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 462,87.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals
30,08.-€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Per la
qual cosa, la liquidació definitiva del mes d’ABRIL serà 432,79.-€.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes d’ABRIL, en
període voluntari i executiu, per un import total de 432,79.-€; en concepte d’inspecció
IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A LA PRESA DE FOTOGRAFIES
AERIES DEL MUNICIPI
Vist que aquest Ajuntament ha estrenat aquest any una nova pàgina web, que ofereix
informació municipal i que s’ha manifestat la necessitat de disposar de fotografies
actualitzades del municipi.
Vist també que en algunes de les iniciatives en les que participa l’Ajuntament, com
Invest In Girona, s’ha sol·licitat disposar de fotografies dels polígons d’activitat
econòmica del municipi. Atès que no es disposen de fotografies professionals
d’aquestes zones i que una fotografia aèria permet obtenir una bona representació
gràfica de les àrees industrials.
Atès que les últimes fotografies aèries del municipi van ser preses l’any 2013, que des
de llavors aquest ha experimentat diverses transformacions, fins aquest any finalitzar
les obres del nucli antic; s’ha sol·licitat els següents pressupostos:
Núm. R.E.
E2019006054
E2020002322

Nom del proveïdor
Blau Pixel Internet
SL
Manuel Jurado Dios

Import base
1.650,00.-€
578,25.-€

Import total (IVA inclòs)
1.996,50.-€
699,68.-€

Vist que els dos pressupostos inclouen el lloguer de l’helicòpter, la tramitació dels
permisos del vol i l’entrega de les fotografies en format digital en alta resolució.
Vist que la proposta presentada per Manuel Jurado Dios limita les localitzacions a
fotografiar com a màxim en deu, però es compromet a entregar com a mínim tres
fotografies de localització. Vist que aquest pressupost inclou l’entrega un dossier amb
les fotografies amb una mida de 12x18 cm i una fotografia sobre làmina foam de
40x60 cm.
Vist que la proposta presentada per Blau Pixel Internet SL no limita les localitzacions a
fotografiar, però es compromet a entregar totes les fotografies realitzades sense
editar-les.
Vista la proposta d’aprovació de l’anterior despesa emesa pel regidor de comunicació i
dinamització econòmica.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat pel Sr. Manuel Jurado Dios, per
import total de 699,68.-€ (IVA inclòs), per la realització d’un reportatge fotogràfic aeri
que inclogui com a mínim tres fotografies de deu localitzacions diferents del municipi
de Riudellots de la Selva, i l’entrega d’un dossier amb les fotografies amb una mida de
12x18 cm i una fotografia sobre làmina foam de 40x60 cm.

SEGON.- Disposar que la següent contractació anirà a càrrec de la partida
920.22706 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord als interessats, i a l’adjudicatari
facilitar-li amb un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar
degudament signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- OBRES DE REPARACIÓ DEL PARQUET DE LA PLANTA PIS DE L'EDIFICI
DE L'AJUNTAMENT MALMÈS COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES FORTES PLUGES
DE L'OCTUBRE DEL 2019. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Com a conseqüència de la forta pluja del dia 23 d’octubre de 2019, es van provocar
danys a part del parquet de la planta pis de l’edifici de l’Ajuntament, com a
conseqüència de la filtració d’aigua per la coberta de l’edifici.
Aquesta circumstància va ser posada en coneixement de la companyia asseguradora,
la qual va obrir i tramitar el sinistre amb referència 2019022522, i el dia 29 d’abril de
2020, va efectuar proposta d’indemnització per import 1.037,42.-€, una vegada
aplicada la franquícia de 175.-€ establerta a l’assegurança.
Vist el pressupost presentat per ROCA PROJECTES I MUNTATGES, S.L. (PARQUETS
GIRONA), empresa comercialitzadora del parquet instal·lat a la planta pis de
l’Ajuntament, per a la reparació del parquet danyat, mitjançant la substitució d’aquell
per un de característiques molt similars, ja que l’instal·lat està descatalogat i no n’hi
ha en estoc; el qual ascendeix a 1.002,00.-€, més IVA, és a dir, 1.212,42.-€.
Atès que l’asseguradora reemborsarà l’import de la indemnització dels danys, una
vegada aquest Ajuntament hagi contractat la substitució del parquet i presentat la
corresponent factura.
Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa per la Sra. Montserrat
Roura i Massaneda, Alcaldessa-Presidenta de la Corporació; en la que motiva la
necessitat del contracte i es posa de manifest que no s’està alterant l’objecte del
contracte i que la companyia mercantil Roca Projectes i muntatges, SL, no ha subscrit
més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 40.000
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.-

Acceptar

el

pressupost

presentat

per

ROCA

PROJECTES

I

MUNTATGES, SL, amb domicili a Girona-17005, al carrer Sarrià de Ter, número 42, i
amb CIF B-17.879.123, per a la realització dels treballs de reparació dels 24m2 de
superfície de parquet danyats, per import de 1.212,42.-€ (IVA inclòs).
Del citat import, l’asseguradora reemborsarà 1.037,42.-€ (1.212,42.-€ -175.-€
(franquícia)).
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.1522.21200.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- OBRES D'ELIMINACIÓ DELS CONTENIDORS SOTERRATS EN TRES PUNTS
DEL MUNICIPI. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Aviat farà tres anys es va iniciar el servei de recollida d’escombraries porta a porta, i
es va procedir a la retirada de tots els contenidors que hi havia al carrer.
Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 19 de
novembre de 2019, es va justificar la necessitat de retirar també les àrees de
contenidors soterrats ubicats en quatre punts del municipi. I com que en aquell
moment s’estaven realitzant les obres de reurbanització dels carrers del casc antic, es
va considerar oportú executar simultàniament els treballs per a l’eliminació dels
contenidors soterrats que hi havia a la Plaça de l’Església.
En aquell moment es va demanar pressupost a tres empreses diferents, essent el més
econòmic, el presentat per OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG2012, S.L.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de prosseguir amb l’eliminació de les demés
àrees de contenidors soterrats que hi ha al municipi, dos d’elles situades a l’Avinguda
Països Catalans, i una tercera, a la carretera C25, davant l’oficina del Banc Popular;
s’ha demanat pressupost a l’empresa que en el seu moment va oferir el preu més
econòmic, amb el següent resultat:
Empresa
Obres i construccions germans
Cruz NG 2012, SL

Núm. pressupost

Import (IVA exclòs)

20/068

9.750,00.-€

Vist la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia d’aquest Ajuntament, sobre
la necessitat i finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:

PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per OBRES I CONSTRUCCIONS
GERMANS CRUZ NG 2012, SL, amb domicili a Salt-17190, al carrer Vilablareix, 27 del
Polígon de Torre Mirona, amb NIF B-55.123.905, per a l’execució de les obres
d’eliminació de les àrees soterrades de contenidors d’escombraries situades a
l’Avinguda Països Catalans, davant els números 19 i 46, i a la carretera C-25, davant
el número 32; per import de 11.797,50.-€ (IVA inclòs).
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.450.21003.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada juntament amb un
exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- APROVACIÓ D'UN PRESSUPOST PER ELABORAR UN PLA D'IGUALTAT
INTERN I D'UN PROTOCOL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER A LA PREVENCIÓ i
ABORDATGE DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE, A
L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Vist que el Ple de la Corporació Local, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de
desembre de 2008, va aprovar el Pla municipal d’igualtat d’oportunitats per dones i
homes a Riudellots de la Selva.
Vist que aquest Pla s’ha prorrogat en diferents acords, l’últim per resolució de
l’Alcaldia número 2020DECR000013 on es va acordar novament la seva pròrroga per
l’any 2020, a l’espera que durant aquest any s’elabori i s’aprovi un nou Pla.
Amb l’elaboració d’aquest nou Pla es vol donar compliment a l’article 15 de la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes DOGC núm. 6919, de
23 de juliol de 2015.
Vist que l’article 15.4 de la llei d'igualtat que especifica que els plans d’igualtat de
dones i homes del sector públic han de complir els requisits següents:
a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius concrets
d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a aconseguirlos, i també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius
fixats.
b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la representativitat de les
dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència
masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació
inclusiva i l’ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i
l’organització interna de l’organisme.

c) Incloure mesures específiques per a adequar-les, en cada cas, a les peculiaritats del
personal docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, agents
rurals i cossos i forces de seguretat.
d) Tenir en compte els representants dels treballadors/es a l'hora d'elaborar-los i aprovarlos.
e) Regular en l'articulat l'avaluació pròpia, que ha d'ésser quadriennal.
f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de l'Administració
pública corresponent o dels organismes autònoms, empreses públiques, consorcis,
fundacions i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia en què sigui majoritària la
representació directa de la Generalitat o de les administracions locals.

També cal donar compliment a l’article 46.2 de la Llei Orgànica d’igualtat efectiva
entre Dones i Homes 03/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, que va ser modificat pel Reial Decret-llei 6/2019, que estableix que amb
caràcter previ s’elaborarà una diagnosi negociada, en el seu cas, amb la
representació legal de les persones treballadores.
En aquest sentit el contingut de la proposta d'elaboració del treball objecte de la
present contractació haurà de seguir el model publicat per la Generalitat de
Catalunya de Guia pràctica de diagnosi d'Igualtat de dones i homes a empreses i
organitzacions, i que inclou les següent fases:
1. En la primera fase es detallarà la metodologia aplicada, que caldrà que comenci
amb una presentació a tot el personal de l'Ajuntament.
2. Serà necessari en l'esmentada fase inicial de Diagnosi que combini l'anàlisi
quantitativa de dades i també l'anàlisi qualitativa per tal de realitzar una
diagnosi acurada.
3. En la segona fase també caldrà incorporar metodologia participativa tant amb
personal polític com tècnic de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva.
4. En la tercera fase, es procedirà a la redacció del Segon Pla d'igualtat intern de
l'Ajuntament de Riudellots de la Selva, per a la seva aprovació pel Ple de la
Corporació. El pla contindrà plans d'acció a desenvolupar al llarg de quatre
anys, entre els quals hi haurà la incorporació de la perspectiva de gènere en el
pla de prevenció de riscos laborals.
5. En la quarta fase es farà un seguiment de la seva execució i de la
implementació.
Vist que l’Ajuntament per resolució de l’Alcaldia número 2020DECR000013 va aprovar
el protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, per tal de donar compliment a Text Refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya modificada per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, de
dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Atès que aquest protocol està lligat amb el Pla d’igualtat que es vol elaborar, caldrà
adequar aquest protocol a les noves directives aprovades en el Pla d’igualtat.
Vist que per elaborar un nou Pla d’igualtat entre dones i homes intern, i per
l’actualització del Protocol de prevenció de l’assetjament sexual, s’han sol·licitat els

següents pressupostos:
Núm.
de
Registre
d’entrada
E20200001254

E20200001464
E20200001499

Empresa

Pla
Igualtat

Protocol
assetjament

Import
total

EquilaterasGeorgina
Gonzàlez
Ollé
Igualtat
creativa
La Malla

2.420,00€

780,00€

3.200,00€

Import
total (IVA
inclòs).
3.872,00€

3.025,00€

1.400,00€

4.425,00€

5.354,25€

2.900,00€

550,00€

3.450,00€

4.174,50€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa per l’Alcaldessa
Sra. Montserrat Roura i Massaneda; en la que motiva la necessitat del contracte i es
posa de manifest que no s’està alterant l’objecte del contracte i que la Sra. Georgina
Gonzàlez Ollé, no ha subscrit més contractes menors que individualment o
conjuntament superin la xifra de 15.000,00€.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per la Sra. GEORGINA GONZÀLEZ
OLLÉ, d’Equilateras, amb NIF 46135861T i domicili al carrer Roselló, 396 pis 4 porta 2
de 08025 Barcelona, per import 3.872,00€ (IVA inclòs), per elaboració del Pla
d’igualtat intern i d’un protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per
raó de sexe a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva. El termini per l’execució serà de
sis mesos a partir que es notifiqui la present adjudicació.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.920.22706.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ,
ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
Atesa la voluntat d’aquest Consistori de prosseguir amb l’arranjament de l’asfaltatge
de diferents carrers del Polígon industrial, es va encarregar als serveis tècnics del
Consell Comarcal de la Selva la redacció del corresponent projecte tècnic
d’arranjament de l’asfaltatge dels carrers Arboç, Romaní i Farigola.
Vist el PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ
I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat pels
serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva (E2020002012 de 30/04/2020), el
qual té per objecte establir i definir els paràmetres tècnics i econòmics que han de
regir les obres d’arranjament de l’asfaltatge dels tres carrers del Polígon industrial.
Vist l’informe emès el dia 6 de maig de 2020 pels serveis tècnics municipals, el qual
disposa:
“El PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ,
ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA,
ha estat redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva i signat
per l’Arquitecte Joan Martín Salcedo.
El projecte consisteix en l’arranjament de l’asfalt de tres carrers del polígon
ponent. En concret un tram de 240m de longitud del carrer Arboç, tot el carrer
Romaní de 193 m de longitud i un tram del carrer Farigola de 257 m.
El projecte consta d’antecedents, memòria descriptiva, memòria tècnica,
annexos a la memòria, amidaments i pressupost, plec de condicions, estudi
bàsic de seguretat i salut, i plànols. Es considera que té la documentació
necessària per executar les obres.
El pressupost d’execució material és de 114.116,30 € i el pressupost d’execució
per contracte és de 164.316,06 €.
El termini d’execució previst és de 4 setmanes.
Abans de l’inici de l’obra caldrà disposar de la documentació que acrediti la
designació del tècnic responsable de la direcció de l’obra i/o de la direcció de la
execució, així com el tècnic responsable de la coordinació de la seguretat i salut
i del seguiment del programa de control de qualitat.
Les tapes de serveis existent que han de ser reanivellades a la nova rasant del
vial s’haurien de netejar de restes d’asfalt de manera que permetin la seva
obertura sense necessitat d’extreure dels seus perímetres o ancoratges, restes
de material.
Si la reanivellació de les tapes de registre es realitza amb formigó, s’haurà
d’enderrocar el paviment existent en el seu perímetre a fi de permetre que el
gruix de la reposició sigui almenys de 15 cm.

Amb aquestes condicions s’informa FAVORABLEMENT”.
Que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de 164.316,06.-€ (IVA
inclòs), fet que determina la competència de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació per
a l’aprovació del projecte; si bé l’Alcladessa, mitjançant resolució 2019DECR000505,
de data 21 de juny de 2019, va delegar a favor de la Junta de govern local, entre
d’altres, les següents atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de
nou a favor de l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència, oportunitat o
supòsits especials:


L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el PROJECTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE
DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la
Selva (E2020002012 de 30/04/2020), amb un pressupost d’execució per contracte de
CENT TRENTA-CINC MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA
CÈNTIMS (135.798,40.-€), més VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (28.517,66.-€), en concepte d’IVA.
SEGON.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci al
BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, pel termini de trenta dies hàbils, durant els quals es podrà examinar i
formular-hi al·legacions i reclamacions, de conformitat amb l’establert a l’article 37.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13
de juny) a efectes d’examen i presentació de reclamacions, si s’escau.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA SOTA EL PONT DE L’ONYAR
A LA C-25, A RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ INICIAL.
Amb l’objectiu de dotar d’un traçat continu i segur la via verda que recorre l’Onyar en
el punt de creuament d’aquesta amb la C-25, amb característiques aptes per a la
ciclabilitat i l’ús per vianants, per part de la Corporació es va encarregar la redacció
d’un projecte tècnic.
Vist el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA SOTA EL PONT DE L’ONYAR A LA C25, A RIUDELLOTS DE LA SELVA (E2020002241 de 19/05/2020), redactat pel Sr.
Josep Aleix Comas i Herrera, Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb un pressupost
d’execució per contracte de TRENTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS
AMB DEU CÈNTIMS (30.457,10.-€), més IVA, és a dir, TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS (36.853,09.-€).

Els objectius específics del projecte són:





Enllaçar trams de camí existent sobre la mota de l’Onyar per sobre el seu
marge esquerre a través d’un pas segur per sota el pont de la C-25, mitjançant
un tram de camí de nova creació, amb solucions constructives òptimes per a la
ciclabilitat.
Enllaçar el traçat del nou camí amb el carril bici actualment en construcció
paral·lel a la C-25, amb una solució constructiva de baix impacte i òptima per a
la ciclabilitat.
Projectar l’esmentat tram atenent als requeriments fixats per l’informe de l’ACA
“Informe sobre el pas de la via verda per sota el pont del riu Onyar que
travessa la C-25” de setembre de 2018.

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 20 de maig de 2020, el
contingut del qual es transcriu a continuació, en la seva part necessària:
“El projecte consta de 4 documents principals:
1. Memòria i Annexos: Estudi hidràulic, Informe de l’ACA, Justificació de preus,
Estudi bàsic de Seguretat i Salut, Fitxes recuperació espais fluvials (ACA).
2. Plànols: Situació, topogràfic de detall, planta general, actuacions de 4 trams,
plantacions.
3. Plec de prescripcions tècniques.
4. Pressupost: Amidaments, quadre de preus núm.1, quadre de preus núm. 2,
pressupost, resum del pressupost, últim full.
Es considera que té la documentació necessària per executar les obres
El projecte consisteix en l’adequació d’un tram de la via verda per sota del pont
de l’Onyar per tal de poder garantir un traçat continu i segur, atenent als
requeriments fixats en l’informe de l’ACA de data setembre de 2018.
Actualment, el traçat de la via verda requereix el creuament de la C-25 amb el
risc que comporta la freqüència del transit i velocitat.
El pressupost d’execució material és de 25.594,20 € i el pressupost d’execució
per contracte és de 36.853,09 €
El termini d’execució previst és de 1 mes.
Abans de l’inici de l’obra caldrà disposar de la documentació que acrediti la
designació del tècnic responsable de la direcció de l’obra i/o de la direcció de la
execució, així com el tècnic responsable de la coordinació de la seguretat i salut
i del seguiment del programa de control de qualitat.
D’acord amb l’informe de l’ACA, durant les obres en el tram 2, caldrà posar
especial atenció en garantir la no afectació de l’estació d’aforament, l’escala
limnimètrica i la base topogràfica.
És preceptiu informe de l’ACA pel que fa a les actuacions proposades pel
projecte executiu atès que el traçat es situa íntegrament en zona de Domini

Públic Hidràulic i en zona de servitud de pas del DPH, i a la Unitat de Xarxes de
Control per possibles afectacions a la fase d’obres
També caldrà trametre el projecte a les companyies de serveis que discorren
per la zona del projecte; GAS NATURAL, PRODAISA i/o CANONADA DEL
CONSORCI COSTA BRAVA, ENDESA (atès que es reforça la fonamentació d’una
torre) i al departament de CARRETERES DE LA GENERALITAT, atès que
l’actuació es troba dins la zona de protecció.
Amb aquestes condicions s’informa FAVORABLEMENT.
D’acord amb el que determina l’article núm. 37 del Decret 179/1995 de 13 de
juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS) l’Ajuntament ha d’aprovar el projecte inicialment i realitzar la
informació pública pel termini d’un mes, perquè les persones interessades
puguin presentar-hi al·legacions.
Si s’escau s’han de resoldre les al·legacions i realitzar l’aprovació definitiva pel
propi Ajuntament.”
Que el pressupost d’execució per contracte del projecte és de 36.853,09.-€ (IVA
inclòs), fet que determina la competència de l’Alcaldia-Presidència de la Corporació per
a l’aprovació del projecte; si bé l’Alcladessa, mitjançant resolució 2019DECR000505,
de data 21 de juny de 2019, va delegar a favor de la Junta de govern local, entre
d’altres, les següents atribucions, sense perjudici de la seva possible avocació de
nou a favor de l’Alcaldia quan ho estimi necessari per raons d’urgència, oportunitat o
supòsits especials:


L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VIA VERDA SOTA EL
PONT DE L’ONYAR A LA C-25, A RIUDELLOTS DE LA SELVA (E2020002241 de 19/05/2020),
redactat pel Sr. Josep Aleix Comas i Herrera, Enginyer de Camins, Canals i Ports, amb un
pressupost d’execució per contracte de TRENTA-SIS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
AMB NOU CÈNTIMS (36.853,09.-€), IVA inclòs.

SEGON.- Sotmetre el projecte indicat a informació pública mitjançant anunci al
BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l a s e u e l e c t r ò n i c a d e l
web municipal, pel termini de trenta dies, en acompliment del que disposa
l’article 37.2 del citat Reglament d’obres, activitats i serveis, a efectes
d’examen i presentació de reclamacions, si s’escau.
TERCER.- Simultàniament, sotmetre’l a informe o autorització de les següents
Administracions i empreses de serveis afectats:
-

Agència Catalana de l’Aigua.
Servei de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Gas Natural.

-

Endesa.
Proveïments d’aigua, SA.
Consorci Costa Brava.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- URGENTS:
10.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA EXPORTCAT 888 SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal,
amb caràcter favorable.

de data 8 de juny de 2020,

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta :
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000514



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: VEINAT DE LA TORREPONSA (POL 8, PARCEL.LA 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: ....................... 96,82.-€



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):

EXPORTCAT 888 SL
TANCA PERIMETRAL GRANJA

Pressupost de l’obra ................................................. 1860.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ...................................................... 57,47.-€

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

De caràcter urbanístic:
1.1
Caldrà adaptar l’alçada de la tanca a una alçada màxima de 1,50 m. i
s’iniciarà a tres metres i mig a partir de l’eix del camí i amb el compliment dels
condicionants imposats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
2.1 L’obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, de data 3 de juny de
2020, amb condicionants, i que s’adjunta a la present llicència.

3.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
3.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article
11c del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment
pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE
núm. 92 de 16 d’abril.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. FRISELVA SA
Vist l’expedient de llicència urbanística, i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, data 5 de juny de 2020, amb caràcter
favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2019000530



Sol·licitant:

FRISELVA SA



Obres que s’autoritzen:
CARNICS



Emplaçament: C/ONYAR, 83-99



Referència Cadastral : 4596104DG8349N0001US



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):

MAGATZEM DE CONGELACIÓ DE PRODUCTES

Pressupost de l’obra ............................................ 2.410.436,36.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .... 3’09%
Quota impost ....................................................... 74482,48.-€
TERCER.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
4.
5.
6.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: De caràcter urbanístic: Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. La obtinguda per part de la Regió d’Emergències de Girona del Departament
d’Interior, Direcció General de Prevenció Extinció d’incendis i Salvaments, de data
26 de novembre de 2019, que s’adjunta a la present llicència.
3.2 La obtinguda de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 13 d’abril de
2020, amb condicionants, que s’adjunta a la present llicència.
3.3 La obtinguda de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de data 13 de maig de
2020, amb condicionants, que s’adjunta a la present llicència.
3.4 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”

7.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

4.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
4.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. I B T
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 8 de juny de 2020,
amb caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta :
SEGON.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2020000272



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen: ANIVELLACIÓ JARDI POSTERIOR A LA CASA, REPICAT
I REMOLINAT DE FAÇANA DE LA CASA DEL MAS SALAMANYA.



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

IBT

documents i llicències en l’àmbit urbanístic: ........................ 96,82.-€


Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 3900.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ........ 3’09%
Quota impost ........................................................ 120,51.-€

TERCER.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
8.

De caràcter urbanístic:

1.1 Pel que fa a l’acabat de façana, cal tenir present l’article 2.10.1 Text Refós Pla
especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Riudellots de la Selva que,
entre altres, senyala que per les construccions tipus A:
-“...es prohibeix de manera especial l’obra sense revestir, excepte que sigui de pedra
vista natural del sector...”.
-“...no s’admeten colors vius, per a la pintura de les façanes. En tot cas s’utilitzaran
els colors neutres segons els tons dominats de l’entorn.”
1.2 Pel que fa a la nivellació del pati, en el cas que s’acumuli molta aigua en el punt E,
caldrà preveure una sortida o conducció de l’aigua.
9.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:

2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c del
Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel Reial Decret
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus
i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril.

2.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició d’acord
amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECATRO) publicat
al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor dels residus i dels gestor dels
mateixos.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- PRECS I PREGUNTES

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta
amb mi.
Signat electrònicament,

