ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 25 DE FEBRER DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 25 de febrer de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:45 h
Lloc: Sala 1 de juntes
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.- AUTORITZACIO, DISPOSICIO I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J T P
4.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES DELS CAMINS
RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS. INCOACIÓ.
5.- CONTRACTACIÓ D'UN TALLER EDUCATIU EN COMMERACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES O DIA DE LA DONA TREBALLADORA
6.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER A LES OFICINES
SITUADES A LA PLANTA PIS DEL CENTRE D'INNOVACIÓ GASTRONÒMICA INDUSTRIALFOODLAB. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
7.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES PÚBLIQUES.
INCOACIÓ.
Una vegada comprovada pel/per la secretari/ària 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 11 de febrer de 2020.
2.0.- AUTORITZACIO, DISPOSICIO I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/3 que s’adjunta al present com
annex, d’import QUARANTA-CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS I SETANTAVUIT CÈNTIMS (45.622,78€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Signat electrònicament,
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J T P
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per la tècnica urbanística municipal, de data 14 de febrer de 2020,
amb caràcter favorable
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2020000148



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
REHABILITACIÓ PARET DE TANCA EXISTENT I
REPASSAR FISSURES FAÇANA VIVENDA.



Emplaçament: Can Jordi Tarres (Veïnat de la Torreponsa)



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: .....................161,20.-€



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

JTP

Pressupost de l’obra ................................................. 7770,00.-€

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 240,09.-€
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:

2.1 D’acord amb l’article 136 de les Normes Subsidiàries, les tanques en sòl no
urbanitzable es faran amb reixat de malla metàl·lica fins a una alçada màxima de 1’50
metres.
Atès que es tracta d’una rehabilitació d’una tanca existent, que té una part massissa,
l’alçada total de la part massissa i la tela metàl·lica serà de 1’50 metres.
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.

3.2

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.

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

4.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES
DELS CAMINS RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS. INCOACIÓ.
Vist que el dia 31 de desembre de 2019 va finalitzar el contracte del servei de
desbrossament i sega dels marges dels camins rurals i d’algunes zones verdes
municipals (expedient 267 - 01 04 008 32 /2017), adjudicat a la companyia mercantil
ALBERT TULSÀ, S.L., mitjançant acord de la Junta de Govern local, en sessió
celebrada el dia 26 de juliol de 2017.
Atès que el servei de desbrossament i sega dels marges dels camins i de les zones
verdes municipals s’ha de prestar de forma continuada, es fa necessari incoar un nou

procediment de contractació per a la prestació del servei, de conformitat amb
l’establert a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic per la que es transporta a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE DE 26 de febrer de 2014.
La necessitat a satisfer mitjançant el present contracte de serveis, és que els usuaris
dels diferents camins públics rurals puguin circular-hi amb les òptimes condicions de
visibilitat i seguretat, així com també els usuaris de les zones verdes municipals que
són objecte del contracte.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant
resolució 2019DECR000505, de 21d e 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.- Incoar expedient per a la contractació del servei de desbrossament i
sega dels marges dels camins rurals i d’algunes zones verdes municipals, per a cobrir
les necessitats anteriorment exposadesSEGON.- Que la Secretària-interventora municipal emeti informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de l’esmentat servei,
així com que emeti certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització
de la despesa.
TERCER.- Que s’incorporin a l’expedient els següents documents:




Certificat de la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de crèdit
suficient.
El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació.
La Memòria tècnica que descrigui els marges dels camins i les zones verdes
municipals que han de ser objecte de desbrossament i sega, així com la
descripció de les tasques a realitzar, periodicitat i valoració del cost del servei.
QUART.- Publicar la present resolució al perfil del contractant.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- CONTRACTACIÓ D'UN TALLER EDUCATIU EN COMMERACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DE LES DONES O DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Amb motiu de la proximitat de la celebració del dia internacional de les dones o de la
dona treballadora, aquest consistori considera que seria interessant la contractació
d’un taller educatiu contra la violència de gènere. Per aquest motiu, s’ha sol·licitat el
següent pressupost:

Contractista

R/E, Data i Concepte

Import

Import (IVA
inclòs)

ACTURA 12 SL

E2020000880, 11/02/2020;
Taller educatiu contra la
violència de gènere Histèries
Uterines

750,00.-€

750,00.-€
(IVA Exempt)

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per l’Alcaldessa, regidora de
Benestar i Igualtat, la Sra. Montserrat Roura i Massaneda d’aquest Ajuntament.
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 ACTURA 12 SL, amb NIF
B65758427 i domicili a c/ París, 64-66, de Barcelona-08029, pel servei de la
contractació d’un taller educatiu contra la violència de gènere; per import total de
750,00.-€ (IVA Exempt).
SEGON.- Disposar que la despesa resultant anirà a càrrec de la partida
2020.330.22609 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat juntament amb un
exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament signada a les
oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.
QUART.- Informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que tingui
lloc.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES PER A LES
OFICINES SITUADES A LA PLANTA PIS DEL CENTRE D'INNOVACIÓ
GASTRONÒMICA INDUSTRIAL-FOODLAB. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
Vist que els tècnics de prevenció de riscos laborals del Departament de salut de la
Generalitat de Catalunya, el dia 29 de gener de 2020 varen realitzar una inspecció al
Centre d’Innovació gastronòmica industrial (Foodlab), amb caràcter previ a la cessió
de l’ús de la primera planta del Centre a favor de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, per a comprovar el compliment dels requisits mínims de seguretat i salut
en els llocs de treball.
En l’esmentada inspecció es va constatar que la il·luminació de les oficines situades a
la planta primera del Foodlab, l’ús de les quals s’ha cedit a l’Agència de salut pública
de la Generalitat, no compleix els nivells mínims d’il·luminació per als llocs de treball,
d’acord amb l’establert
en el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. En
concret, el nivell d’il·luminació d’aquests espais ha de ser de mínim 500 lux i
actualment és de 150 lux.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de substituir les actuals lluminàries per unes
altres que compleixin amb el nivell d’il·luminació exigible; s’han demanat els següents
pressupostos:
Proveïdor
Boadas Concom, SL
Carles Rufí Rigau

Pressupost
20200025
190217

Import (IVA exclòs)
2.186,25.-€
4.558,08.-€

Vist l’informe emès el dia 20 de febrer de 2020 pels serveis tècnics municipals, el qual
conclou: “A la vista dels pressupostos rebuts, es proposa l’adjudicació del contracte de
servei per al subministrament de les lluminàries de les oficines de la planta pis del
FOODLB a favor de l’empresa BOADAS CONCOM, S.L., ja que aquesta empresa
presenta l’oferta econòmica més avantatjosa tenint en compte els preus de mercat”.
Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament 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 Boadas Concom, SL, no ha subscrit més
contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000.-€.
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 BOADAS CONCOM, S.L., amb
domicili a Cassà de la Selva-17244, al carrer Provincial, 212, i amb NIF B-17.926.494,
per al subministrament de les lluminàries descrites en el pressupost i el projecte que
l’acompanya; per import de DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
TRENTA-SIS CÈNTIMS (2.645,36.-€), IVA inclòs.
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
subministrament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES
PÚBLIQUES. INCOACIÓ.
Vist que el dia 31 de desembre de 2019 va finalitzar el contracte del servei de
conservació i millora de les lleres públiques (expedient X2017000077), adjudicat a la
companyia mercantil E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS DE JARDINERIA, S.L., mitjançant
acord de la Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 13 de juny de 2017.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament continuar assegurant el correcte
funcionament hidràulic, compatible amb els valors ecològics, i en la mesura del
possible, ajudar a la millora ambiental a l’espai fluvial del tram dels cursos fluvials de
diversos recs i rieres del municipi de Riudellots de la Selva per poder aconseguir la
recuperació del bosc de ribera autòcton que constitueix l’hàbitat climàtic d’aquest
zona; es fa necessari incoar un nou procediment de contractació per a la prestació del
servei, de conformitat amb l’establert a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per la que es transporta a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE DE 26
de febrer de 2014.
La necessitat a satisfer mitjançant el present contracte de serveis, és la millora
hidràulica i ambiental dels diferents recs i rieres que travessen el municipi, per tal de
garantir que en període de fortes crescudes, no es produeixin desbordaments o fins i
tot inundacions originades pel mal estat dels recs i rieres; sense que això suposi un
reconeixement per part de l’Ajuntament de tenir la obligació legal i la competència
d’efectuar el manteniment, neteja i retirada de l’excés de vegetació de les lleres,
essent l’ACA, qui com a administració competent, se n’ha de fer càrrec.
Vist que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut
de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant
resolució 2019DECR000505, de 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.- Incoar expedient per a la contractació del servei de conservaicó i
millora de les lleres dels recs i rieres que travessen el municipi, per a cobrir les
necessitats anteriorment exposades.
SEGON.- Que la Secretària-interventora municipal emeti informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de l’esmentat servei,
així com que emeti certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització
de la despesa.
TERCER.- Que s’incorporin a l’expedient els següents documents:




Certificat de la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de crèdit
suficient.
El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació.
La Memòria tècnica que descrigui els recs i rieres les lleres dels quals han de
ser objecte de desbrossament i millora, així com la descripció de les tasques a

realitzar, periodicitat i valoració del cost del servei.
QUART.- Publicar la present resolució al perfil del contractant.
Resultat: Aprovat per unanimitat

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,

