ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000016
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 de setembre de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:27 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:
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.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VARIES
3.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA MES DE JUNY
4.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTES CONCENTROL SA
4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SELVA SERVEIS SL
4.3.- LLICÈNCIA UBANÍSTICA. P P I
4.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J B R
5.- SERVEIS DE CAMINS DE TERRA MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
ADJUDICACIO
6.- PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I
FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ
DEFINITIVA.
7.- PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
8.- PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA ESTACIÓ
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS PEL MÈTODE DE FILTRACIÓ SUBSUPERFICIAL
VERTICAL VEGETADA PEL CIM LA SELVA. ASSABENTATS.
9.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2020. DENEGACIÓ SUBVENCIÓ FORA DE TERMINI
10.- PLA LGBTI PELS MUNICIPIS I LA COMARCA DE LA SELVA 2020-2023. ADHESIÓ

11.- URGENTS:
11.1- ADJUDICACIÓ PARQUET
11.2- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS
PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS
ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. RESOLUCIÓ
11.3- ARRANJAR PAVIMENT
12.- PRECS I PREGUNTES
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 28 de juliol de 2020.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 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/2020/15 que s’adjunta al present
com annex, d’import DOS-CENTS SETANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTAQUATRE EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (274.584,54.-€)
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 7/2020 per un import de VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS CINQUNATA-SIS
EUROS I CINQUANTA-UN CÈNTIMS (28.756,51.-€), corresponent al període comprés
entre el dia 1 i el 31 de juliol de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia
número 2020DECR000574 de data 28 d’agost de 2020, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- SERVEI GESTIÓ TRIBUTARIA MES DE JUNY
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 de
JUNY, en període voluntari i executiu, per un import total de 50.551,16€, pels

conceptes que s’hi detallen.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de JUNY tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2020

CONCEPTE
DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT
(MULTES/SANCIONS)
2020
FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT
2020
IIVTNU
2020
IVTM
2020
IVTM
2020
MULTES/SANCIONS
TOTAL CÀRRECS

IMPORT
-190,00
526,72
4.094,79
340,90
82,30
380,00
5.234,71€

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes de JUNY 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
2011
IIVTNU
2019
IBI RÚSTICA
2019
IBI URBANA
2019
IIVTNU
TOTAL BAIXES

IMPORT
1744,90
6,33
12,65
1.600,10
3.363,98€

QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. PRODUCTES CONCENTROL SA
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, 4 d’agost 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: X2020000239



Sol·licitant:

PRODUCTES CONCENTROL SA



Obres que s’autoritzen:

CONSTRUCCIÓ NOVA SALA DE CALDERES (NAU 2)



Emplaçament: AV. MAS PINS, 63-67



Referència Cadastral : 3593906DG8339S0001YH



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: .......................................... 268,32.- .-€
(pagament efectuat en data 13.03.2020)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................ 26335,26.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost .......................................................... 813,76.-€

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

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 21
d’agost de 2020 amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació.
1.2. 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”

2.

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.

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

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SELVA SERVEIS SL
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 3 de setembre 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: X20200000404



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: AV. MAS VILÀ, 126-128



Referència Cadastral : 3996106DG8339N0001EI



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):

SELVA SERVEIS SL
REHABILITACIÓ NAU SENSE ÚS DEFINIT

Pressupost de l’obra ........................................ 532082,60.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .. 3’09%
Quota impost .................................................. 16441,35 .-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
3.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
1.1. La obtinguda per part de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de data 7
d’agost de 2020, amb condicionants, que s’adjunta a la present notificació.

1.2 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:
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.

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

4.3.- LLICÈNCIA UBANÍSTICA. P P I
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 26 d’agost 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: X2020000548



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: C/AVETS, 16



Referència Cadastral : 2294108DG8329S0001IS

PPI
TALAR 2 ARBRES



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 05/08/2020)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................... 100.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ..... 3’09%
Quota impost .......................................................... 3,09.-€

SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
5.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
1.1 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J B R
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 1 de setembre 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: X2020000587



Sol·licitant:

JBR



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: FINCA “LA PEQUEÑA”



Referència Cadastral : 17159A006000630000QS



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):

TALAR 2 ARBRES

Pressupost de l’obra ................................................. 108.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 3,33.-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
1.1 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.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- SERVEIS DE CAMINS DE TERRA MUNICIPALS DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. ADJUDICACIO
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2020, va aprovar
l’expedient de contractació instruït i va convocar licitació pública per a la contractació
del servei de d’arranjament dels camins de terra municipals de Riudellots de la Selva,
amb la corresponent aprovació del Plec de clàusules administratives que regeix la

contractació i la Memòria tècnica.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el dia 13 de
juliol de 2020 i el termini de quinze dies per a la presentació de proposicions
finalitzava el dia 28 de juliol de 2020.
Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació i,
concretament, la proposta de classificació de les proposicions presentades i la
proposta d’acceptació de la justificació formulada per l’empresa GERMANS CAÑET
XIRGU, SL, que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa i que es trobava
incursa en situació d’anormalitat:

1

GERMANS CAÑET XIRGU, SL

Preu
ofert Puntuació
(IVA exclòs) (màx. 50)
26.877,60 €
50,00

2

ALBERT TULSÀ, SL

31.342,26 €

43,77

3

SALVADOR SERRA, SA

35.000,00 €

38,67

4

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

35.120,00 €

38,50

5

MASSACHS OBRES I PAISATGES, SLU 35.836,80 €

37,50

Empresa licitadora

Atès que per Decret d’alcaldia del passat dia 21 d’agost es va admetre la proposta
formulada per la Mesa de contractació per la qual s’accepta la justificació del preu
ofert per la companyia GERMANS CAÑET XIRGU, SL, d’acord amb els arguments i
justificacions que consten en la documentació presentada per ella dins el termini
establert a l’efecte i es requereix a la companyia GERMANS CAÑET XIRGU, SL, amb
NIF B-17.537.812, per tal que, dins el termini de set dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la notificació de la present resolució, presenti la següent documentació:
-

Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, així
com còpia de l’últim rebut o certificat emès per l’asseguradora que en
demostri la seva vigència, atès que en el RELI consta caducat.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva equivalent al
5% de l’import d’adjudicació.

Atès que el passat dia 28 d’agost van presentar la documentació requerida.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la
delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR0005050, de 21 de juny de 2020, 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.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a la companyia mercantil
GERMAS CAÑET XIRGU S.L. amb NIF B17537812 el contracte d’arranjament de
camins de terra municipal de Riudellots de la Selva.

1

GERMANS CAÑET XIRGU, SL

Preu
ofert Puntuació
(IVA exclòs) (màx. 50)
26.877,60 €
50,00

2

ALBERT TULSÀ, SL

31.342,26 €

43,77

3

SALVADOR SERRA, SA

35.000,00 €

38,67

4

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

35.120,00 €

38,50

5

MASSACHS OBRES I PAISATGES, SLU 35.836,80 €

37,50

Empresa licitadora

L’adjudicació ha recaigut en la citada companyia mercantil per haver presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa.
SEGON.- L’import de l’adjudicació pels dos anys de durada del contracte, és de
VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS D’EURO
(26.877,60 €) I CINC-MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMES D’EURO (5.644,30 €) en concepte d’IVA.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida 454.21003 del pressupost vigent.
QUART.- La durada del contracte s’estableix per un període de dues anualitats
amb possibilitat de pròrroga.
CINQUÈ.- Significar a la companyia mercantil GERMANS CAÑET XIRGU, SL que
el contracte administratiu s’haurà de formalitzar dins dels 15 dies hàbils següents a la
notificació de l’adjudicació als candidats.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’adjudicatari i a totes les empreses
licitadores.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ,
ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny de 2020, va
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.
El citat projecte es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció del

corresponent anunci a:
-

La seu electrònica de l’Ajuntament, des de dia 17 de juny de 2020.
El tauler d’anuncis de l’Ajuntament des del dia 23 de juny de 2020 i fins el dia
5 d’agost de 2020, ambdós inclosos.
El BOP de Girona número 3941, de 23 de juny de 2020.

Vist el certificat emès per la Secretària accidental sobre la manca de formulació
d’al·legacions i/o reclamacions contra el mateix, durant el termini d’informació pública de
trenta dies hàbils.
Vist el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el tràmit procedent és el de
l’aprovació definitiva del projecte.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la
delegació de competència efectuada per l’Alcaldessa-Predidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2020DECR000505, de data 21 de juny de 2020, 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 definitivament el projecte d’obra municipal denominat
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, amb un pressupost d’execució per
contracte de CENT SEIXANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SETZZE EUROS AMB SIS
CÈNTIMS (164.316,06.-€), IVA inclòs.
SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació, així com a la seu electrònica; de conformitat amb l’establert a l’article 38
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ
MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. APROVACIÓ DEFINITIVA.
La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2020, es
va aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal
titulat PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Comas i Boadas, amb
un pressupost d’execució de TRES-CENTS VINT-I-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (321.277,12.-€), més IVA.
El citat projecte es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció del
corresponent anunci a:
-

La seu electrònica de l’Ajuntament ( 13/07/2020 al 25/08/2020).

-

El tauler d’anuncis de l’Ajuntament ( 13/07/2020 al 25/08/2020).
El BOP de Girona (13/07/2020).

Vist el certificat emès per la Secretària sobre la manca de formulació d’al·legacions i/o
reclamacions contra el mateix, durant el termini d’informació pública de trenta dies hàbils.
Vist el que estableix l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el tràmit procedent és el de
l’aprovació definitiva del projecte.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la
delegació de competència efectuada per l’Alcaldessa-Predidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2020DECR000505, de data 21 de juny de 2020, 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 definitivament el projecte d’obra municipal titulat PROJECTE
DE REURBANITZACIÓ DELS ACCESSOS AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA, redactat per l’arquitecte Sr. Josep Comas i Boadas, amb un pressupost
d’execució de TRES-CENTS VUITANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 388.745,31 € (iva inclòs).
SEGON.- Publicar el present acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la
Corporació, així com a la seu electrònica; de conformitat amb l’establert a l’article 38
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- PROJECTE D'ACTUACIÓ ESPECÍFICA PER A LA IMPLANTACIÓ D'UNA
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS PEL MÈTODE DE FILTRACIÓ
SUBSUPERFICIAL VERTICAL VEGETADA PEL CIM LA SELVA. ASSABENTATS.
El dia 10 de juny de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020002530), notificació de la resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de
Vilobí d’Onyar número 294/2020, del dia 8 de juny de 2020, d’admissió a tràmit del
Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la
implantació d’una estació depuradora d’aigües residuals pel mètode de filtració
subsuperficial vertical vegetada al CIM la Selva, al terme municipal de Vilobí d’Onyar.
Vist que l’objecte de l’esmentat Projecte és la definició i valoració de les obres
necessàries pel tractament de les aigües residuals del CIM la Selva d’acord amb la
normativa vigent.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 13 d’agost de 2020, el qual
estableix:
“Valoració del projecte
Es tracta d'un PAE per la implantació d'una instal.lació de depuració d'aigües al

mateix indret on ja hi ha la instal.lació existent, aquesta actuació no té
incidència en el municipi de Riudellots de la Selva.”
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Donar-se per assabentat aquest Ajuntament, de la tramitació per
part de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar del Projecte d’actuació específica d’interès
públic en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una estació depuradora d’aigües
residuals pel mètode de filtració subsuperficial vertical vegetada al CIM la Selva, al
terme municipal de Vilobí d’Onyar.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ATENEU DE LA DONA.
ACTIVITATS ANY 2020. DENEGACIÓ SUBVENCIÓ FORA DE TERMINI
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Gemma Sarrà Gras, com a
vocal de l’Ateneu de la Dona de Riudellots, el passat dia 30 de juliol de 2020, amb
registre d’entrada núm. E2020003462, per l’organització de les activitats previstes per
l’any 2020.
Vist que la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària, celebrada el dia 14 de gener
de 2020, es va obrir la convocatòria de subvencions per les entitats de l’any 2020,
disposant que el termini màxim per sol·licitar subvencions, mitjançant model
normalitzat, era fins el 31 de març de 2020.
Vist que l'11 de març de 2020 l'Organització Mundial de la Salut va declarar pandèmia
internacional la situació d'emergència ocasionada pel brot epidèmic de COVID-19. El
Govern, en la reunió extraordinària del Consell de Ministres de 14 de març de 2020,
va aprovar 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.
Vist que aquest Reial Decret 463/2020 establia en la disposició addicional tercera, la
suspensió dels terminis administratius.
Vist que posteriorment el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, que va prorrogar
l’estat d’alarma decretat per Reial Decret 463/2020 de 14 de març, i que va preveure
també l'aixecament de la suspensió dels terminis administratius, establint, amb
efectes d'1 de juny de 2020, la derogació de la disposició addicional tercera del Reial
decret 463/2020, de 14 de març. D'aquesta manera, es van reprendre els còmputs
dels terminis des d'aquesta mateixa data.
En aquest sentit, el termini per sol·licitar subvencions es va reprendre, essent la data
màxima el dia 16 de juny de 2020.
Vista que l’entitat Ateneu de la Dona ha presentat oficialment la instància el dia 30 de
juliol de 2020, essent el termini ja finalitzat per presentar la corresponents peticions

de subvencions.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Denegar la subvenció sol·licitada a l’associació Ateneu de la Dona de
Riudellots de la Selva, sol·licitada el dia 30 de juliol de 2020, per l’organització de les
activitats previstes per l’any 2020, atès que s’ha presentat fora del termini.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’Ateneu de la Dona de Riudellots de
la Selva.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- PLA LGBTI PELS MUNICIPIS I LA COMARCA DE LA SELVA 2020-2023.
ADHESIÓ
Vist que el Consell Comarcal de la Selva va aprovar el passat dia 7 de juliol de 2020
en sessió plenària, el “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”.
Vist que l’elaboració d’aquest Pla es basa en la diagnosi realitzada prèviament sobre
l’atenció a les persones LGBTI que viuen als 24 municipis de menys de 20.000
habitants de la comarca, i que són objecte de l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.
Vist que el Pla de polítiques LGBTI del Consell Comarcal de la Selva s’emmarca en el
desplegament de la “Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia”.
Aquesta llei, aprovada pel Parlament de Catalunya a l’octubre de 2014, insta als ens
locals a desenvolupar-la per tal de garantir els drets de les persones LGBTI als
diferents municipis.
És en aquest sentit, les línies d’accions del Pla LGBTI plantegen com a objectius
generals estratègics a assolir, els següents:
a) Promoure accions de sensibilització i prevenció de les LGBTIfòbies.
b) Ampliar el coneixement de les i els professionals educatius, sanitaris, cossos de
seguretat i de l’acció social envers la realitat LGBTI, el marc normatiu i els serveis
adreçats a aquest col·lectiu.
c) Disposar de recursos i mecanismes necessaris per comunicar, coordinar i
desenvolupar les polítiques LGBTI a nivell comarcal, incorporant la transversalitat i la
interseccionalitat com a estratègia metodològica.
Vist que mitjançant l’adhesió al “Pla LGBTI pels municipis i la comarca de la Selva
2020-2023”, es col·laborarà en el desenvolupament d’accions d’igualtat de la
diversitat afectiu-sexual i de gènere.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:

PRIMER.- Modificar la nomenclatura del l’acrònim LGTBI a LGTBIQ+. Es
considera que cal afegir les persones “queer”, les quals no s’identifiquen amb els
models de gènere binari home-done i qualsevol altre tipus d’orientació sexual o
identitat de gènere socialment marginades i oprimides.
SEGON.- Aprovar l’adhesió del municipi de Riudellots de la Selva al “Pla
LGBTIQ+” pels municipis i la comarca de la Selva 2020-2023”.
TERCER.- Facultar àmpliament l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Roura i Massaneda,
per a la signatura del document corresponent i la realització dels tràmits i gestions
que siguin necessaris per a la formalització de l’adhesió disposada, si s’escau.
QUART.- Donar publicitat del present acord a la web municipal o altres mitjans
de comunicació local per al seu coneixement general.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.

Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- URGENTS:
11.1.- ADJUDICACIÓ PARQUET
Atès que la mesa de contractació del passat dia 21 d’agost va formula proposta
d’adjudicació a favor de la companyia mercantil DECORESPORT, S.A., per haver
obtingut la màxima puntuació d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a
l’apartat XIV de l’Annex 1 del PCAP.
Atès que de conformitat amb l’article 159.4 de la LCSP, es va procedir a comprovar
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores si
l’empresa està degudament
classificada, la firmant de la proposició té poder suficient per a formular l’oferta,
ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició de contractar.
Comprovats aquests extrems, la Mesa de contractació va acordar, de conformitat amb
l’establert a la clàusula 23 del PCAP, requerir a DECORESPORT, S.A., mitjançant
comunicació electrònica, per tal que, dins el termini de 7 dies hàbils a comptar des de
l’enviament de la comunicació, presenti la següent documentació:
-

Certificats de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, atès que els certificats que consten al
RELI caduquen el dia d’avui, 21 d’agost de 2020.

-

Còpia de la pòlissa de l’assegurança d’indemnització per riscos
professionals, juntament amb còpia de l’últim rebut de pagament o
certificat emès per l’entitat asseguradora que en demostri la seva vigència,
atès que segons informació del RELI està caducada des del 15/09/2014.

-

Còpia dels Estatuts de la societat on es puguin comprovar els fins, objecte o
àmbit d’activitat que li són propis, atès que l’objecte social no consta inscrit
en el RELI.

-

Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva per
import del 5% del preu d’adjudicació.

-

Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i acreditació
de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació
es podrà efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa
on es declari no tenir encara contractades les persones treballadores que
s’ocuparan en l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de
totes elles quan les hagi contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de
l’activitat contractada.

-

Relació de treballadors/es amb
corresponents contractes laborals.

-

Mostra del parquet als efectes de que els tècnics puguin acreditar que
compleixen tots i cadascuna de les condicions establertes en el Plec tècnic.

contracte

indefinit

acompanyat

dels

Atès que dins el termini establert, l’empresa DECORESPORT, S.A. ha presentat tota la
documentació requerida. Destacar que ha presentat una declaració responsable on
afirma que no té definit el personal que serà adscrit a l’obra i que acreditarà l’afiliació i
alta de totes les persones treballadores que hi participaran amb caràcter previ a l’inici
dels treballs.
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica redactora de la memòria del present
contracte, i assessora de la mesa de contractació que la mostra del parquet
presentada per DECORESPORT, S.A compleix tots i cadascun dels requisits establerts
en la memòria del contracte.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.-Aprovar la urgència de l’adopció d’aquest acord.
SEGON.- ADJUDICAR el contracte de substitució del paviment de parquet de
del pavelló poliesportiu a DECORESPORT, S.A. amb NIF A08813743 per import de
102.599,60 € (iva exclòs), oferint un termini addicional de garantia de 5 anys, de
conformitat amb l’acta de la mesa de contractació del passat dia 21 d’agost, atès que
és l’empresa que ha obtingut una major puntuació de conformitat amb els criteris
d’adjudicació del plec de clàusules administratives particulars del contracte.

1
2

DECORESPORT, SA
TALLERES
PALAUTORDERA, SA

Preu
ofert Puntuació
(IVA exclòs) (màx. 50)

Garantia
(anys)

Puntuació
(màx.30)

Total
puntuació

102.599,60 €

45,81

5

30

75,81

105.230,00 €

44,66

5

30

74,66

6

SOLUCIONES
DECORATIVAS
IBAIZABAL, SL
OBRAS
Y
PAVIMENTOS
ESPECIALES, SA
VIA
GLOBAL
FLOORING, SL
OBRES
I
CONSTRUCCIONS
GERMANS CRUZ NG
2012, SL

7

REHATEC ZENIT, SL

3

4
5

106.441,88 €

44,16

5

30

74,16

117.988,50 €

39,83

5

30

69,83

94.000,00 €

50,00

3

18

68,00

123.920,00 €

37,93

5

30

67,93

121.000,00 €

38,84

4

24

62,84

TERCER.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors.
QUART.-Atorgar poders suficients a l’Alcaldessa per la formalització del
contracte, que haurà d'efectuar-se en el termini màxim de quinze dies hàbils següents
a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la
forma prevista en I'article 151 LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.2.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS
EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19.
RESOLUCIÓ:
Vist que el Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de
2020va aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió per urgència,
d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats
econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19.
Vist que es va publicar les bases i l’extracte de la convocatòria de BDNS en el BOP
número 122 de data 26 de juny de 2020.
Vist que el termini de presentació de les sol·licituds va començar l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el BOP de Girona i va finalitza transcorreguts 30
hàbils, finalitzant així el 7 d’agost de 2020.
Vist que l’òrgan competent per la resolució de les sol·licitud formulades és la Junta de
Govern Local, d’acord amb l’article 12 de les bases.
Vista la regulació de l’article 12 de les bases d’aquestes subvencions, estableix que les
subvencions ens concediran per ordre de sol·licitud. En el cas que la documentació en
el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a

la beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent
a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Vist els criteris de valoració que es troben regulats a l’article 6 i 10 de les bases
reguladores.
Atès que de les sol·licituds presentades en aquesta proposta es resoldran les següents
peticions, per ordre d’entrada:
Nom sol·licitant

Raó social

Manel Llopis Banti

Lewolang, S.L

Diana Espinosa Ventura
Julioan Murillo Garcia

Preformados
Ruiz, S.L
Cubitalia, S.L

Adrià Murillo Martí

Prevencicat, S.L

Sandra
Garriga
Galobardes
Anna Rosa Camps Soler

SG2 Fisioteràpia

Lluís Figueras Bayer
Ester Vilagran Naranjo
Pilar Bosacoma Costa
Maria
Morato

Elena

Pascual

Moralejo
Avances
Dentales SLPU
Jessica Cuenca Torres
David
García-Quintas
Fernández
Josep Güell Johé

Espinosa

Farmàcia
Anna
Camps Soler
Bar
Restaurant
Cristòfol
Bar
Restaurant
Barrató, SC
Perruqueria Pilar

Rosa
Sant
Cal

Escola Dansa Elena
Clínica dental Dr. Carles
Moralejo
Like a Dream centre de
dansa
Quirón Advocats
Carnisseria Josep Güell

Número i data
registre entrada
E2020002842
29/06/2020
E2020002854
30/06/2020
E2020002943
03/07/2020
E2020002944
03/07/2020
E2020002968
06/07/2020
E2020002979
06/07/2020
E2020003034
09/07/2020
E2020003093
13/07/2020
E2020003104
14/07/2020
E2020003118
14/07/2020

de

E2020003200
17/07/2020
E2020003358
24/07/2020
E2020003402
24/07/2020
E2020003509
31/07/2020

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta.
SEGON.- CONCEDIR la subvenció en els següents sol·licitants corresponent a la
línia A, d’acord amb la regulació de l’article 6 de les bases reguladores d’aquesta
subvenció, per l’adquisició de material de protecció necessari pel funcionament del

negoci, com guants, mascaretes, gel desinfectant o altre material similar, per protegir
el contagi del COVID-19, dins el període comprés entre el 14 de març fins el 31 de
desembre de 2020, si l’activitat ha estat declarada com a essencial, i del dia 1 de juny
al 31 de desembre, si l’activitat ha estat declarada com a no essencial, de conformitat
amb l’article 10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel que es decreta l’estat
d’alarma:
Nom
sol·licitant

Raó social

Objecte

Activitat
essencial
o
no
essencial
Activitat
essencial

Import
atorgat

Manel
Llopis Banti

Lewolang,
S.L

Adrià
Murillo
Martí

Prevencicat,
S.L

Material
protecció
Covid-19
Material
protecció
Covid-19

Activitat
essencial

3.000,00€

Sandra
Garriga
Galobardes
Anna Rosa
Camps
Soler

SG2
Fisioteràpia

Material
protecció
Covid-19
Material
protecció
Covid-19

Activitat
essencial

561,36€

Activitat
essencial

968,39€

Pilar
Bosacoma
Costa

Perruqueria
Pilar

Material
protecció
Covid-19

Activitat
No
essencial

350,41€

Maria Elena
Pascual
Morato

Escola
Dansa Elena

Material
protecció
Covid-19

Activitat
No
essencial

124,87€

Moralejo
Avances
Dentales
SLPU
Jessica
Cuenca
Torres

Clínica
dental
Dr.
Carles
Moralejo
Like
a
Dream
centre
de
dansa
Quirón
Advocats

Material
protecció
Covid-19

Activitat
essencial

1.202,37€

Material
protecció
Covid-19

Activitat
No
essencial

1034,64€

Material
protecció
Covid-19

Activitat
No
essencial

165,00€

Carnisseria
Josep Güell

Material
protecció
Covid-19

Activitat
essencial

295,24€

David
GarcíaQuintas
Fernández
Josep Güell
Johé

Farmàcia
Anna Rosa
Camps
Soler

observacions

525,00€
S’atorga
Import
màxim
de
la
subvenció tot i
que les factures
sumen 3.013,00€.

No es considera
subvencionable la
factura
número
DA2001538
per
import
de
218,00€.
No s’inclouen les
factures de data
anterior al dia 1
de juny de 2020
No s’inclouen les
factures de data
anterior al dia 1
de juny de 2020

SEGON.- DESESTIMAR les següent sol·licituds corresponents a la línia A, amb
indicació del motiu:
Nom
sol·licitant
Diana
Espinosa
Ventura

Raó social

motiu

Preformados
Espinosa
Ruiz, S.L

Desistiment de la seva sol·licitud de conformitat amb
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, per no donar resposta el
requeriment formulat per acord de Junta de Govern
Local de 28 de juliol de 2020.

Julian
Murillo
Garcia

Cubitalia,
S.L

Desistiment de la seva sol·licitud de conformitat amb
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, per no donar resposta el
requeriment formulat per acord de Junta de Govern
Local de 28 de juliol de 2020.

Lluís
Figueras
Bayer

Bar
Restaurant
Sant
Cristòfol

Desistiment de la seva sol·licitud de conformitat amb
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, per no donar resposta el
requeriment formulat per acord de Junta de Govern
Local de 28 de juliol de 2020.

Ester
Vilagran
Naranjo

Bar
Restaurant
Cal Barrató,
SC

Renúncia de la Línia A, d’acord amb el registre
d’Entrada
número
E20200003633
de
data
07/08/2020.

TERCER.- CONCEDIR la subvenció en els següents sol·licitants corresponent a
la línia B, d’acord amb la regulació de l’article 6 de les bases reguladores d’aquesta
subvenció, per les activitats comercial o de serveis declarades com a no essencial i
que acreditin pèrdues econòmiques:
Nom
sol·licitant

Raó social

Objecte

Ester
Vilagran
Naranjo

Bar
Restaurant
Cal Barrató,
SC

Línia B,
pèrdues
econòmi
ques

Activitat
essencial
o
no
essencial
Activitat
no
essencial

Import
atorgat

observacions

1.660,00€

QUART.- DESESTIMAR les següent sol·licituds corresponents a la línia B, amb
indicació del motiu:
Nom
sol·licitant

Raó social

motiu

Lluís
Figueras
Bayer

Bar
Restaurant
Sant
Cristòfol

Desistiment de la seva sol·licitud de conformitat amb
el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment
administratiu
comú
de
les
administracions públiques, per no donar resposta el
requeriment formulat per acord de Junta de Govern
Local de 28 de juliol de 2020.

Sandra
Garriga
Galobardes

SG2
Fisioteràpia

L’activitat és essencial de conformitat amb l’article
10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març, i per
tant, no es pot concedir en base els criteris establerts
en la Línia B.

Moralejo
Avances
Dentales
SLPU

Clínica
dental
Dr.
Carles
Moralejo

L’activitat és essencial de conformitat amb l’article
10 del Reial decret 463/2020 de 14 de març, i per
tant, no es pot concedir en base els criteris establerts
en la Línia B.

CINQUÈ.- REQUERIR la documentació que s’indica a continuació, d’acord amb
l’article 12 de les bases reguladores de les subvencions per a la concessió per
urgència, d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis
afectats econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19, i disposar que en el
termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixin a la
rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així
s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de conformitat amb el que disposa la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Nom
sol·licitant
Maria
Elena
Pascual Morato

Raó social
Escola
Elena

REQUERIMENT
Dansa

Línia B: Manca la declaració responsable
del compte de resultats juntament amb la
documentació acreditativa de totes les
despeses i ingressos.

SISÈ.- Disposar la despesa dels punts número primer i tercer amb càrrec a la
partida pressupostària número 430.47000.
SETÈ.- Publicar les subvencions atorgades a la Base de dades Nacional de
subvencions, com a sistema de publicitat de subvencions, i a la seu electrònica de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
VUITÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

11.3.- ARRANJAR PAVIMENT

L’Ajuntament de Riudellots, vol pavimentar, amb formigó, el parc del carrer Sant Jordi
(145 m2).
Concretament és necessari la realització dels següents treballs:


Preparació del terreny per definir les pendents, rebaix de terres de 10 cm,
compactació i càrrega a l’abocador.



Formació de paviment de formigó HA-25 de 10 cm de gruix amb acabat
remolinat.

Per això l’Ajuntament ha demanat pressupost a tres empreses per tal que valori els
treballs.
Proveïdor

Import (iva inclòs)

Germans Cruz NG 2012 s.l.
Narcís Matas s.l.
Obres i Construccions Riudellots s.l.

4.582,88 €
4.942,85 €
4.715,75 €

Vist l’informe emès el dia 7 de setembre, pels serveis tècnics municipals, el qual
conclou: Que l’oferta més avantatjosa per realitzar els treballs és la presentada per
l’empresa Germans Cruz NG 2012 s.l. amb un pressupost total de 4.582,88 €.
Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obra emesa pel regidor el Sr. Josep
M. Corominas.
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.- Aprovar la seva urgència.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per GERMANS CRUZ NG 2012 S.L.
amb NIF B55123905 i domicili a Girona al Polígon Torrre Mirona al C/ Vilablareix per
la realització dels treballs descrits en l’antecedent d’aquest acord i per import de
4582,88 € (iva Inclòs).
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec del de la
partida 454. 21003 pressupost vigent.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució 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

12.0.- 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,

