
 

 

 

 

 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 26 DE GENER DE 2021 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  X2021000094    

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 26 de gener de 2021 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 08:30 h 

Lloc: Sala de Plens 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Josep Lluís Santamaria Moreno, 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.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS 

(FASE ADO) I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FASE O) 

3.- SERVEI GESTIO TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE 

NOVEMBRE. VARIS 

4.- LLICÈNCIES: 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. S S D 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J T X 

5.- SERVEI FORMATIU TALLER "ELS CANVIS A L'ADOLESCÈNCIA" PER ALUMNES DE 6È 

PRIMÀRIA DEL CEIP RIUDELLOTS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST. 

6.- CONTRACTACIÓ ARRANJAMENTS PER ELS PATIS DE L'ESCOLA 21012021 

7.- OBRES D'INSTAL•LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL POLÍGON 

INDUSTRIAL. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ. 

8.- 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. RESOLUCIONS 

LÍNIA A I B: 

9.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL, 

ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

10.- URGENTS: 

10.1- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GURBTEC TELECOM SL 

11.- PRECS I PRGUNTES 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 12 de gener de 2021. 

 

2.0.- APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT 

D'OBLIGACIONS (FASE ADO) I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FASE O) 

 

Antecedents 

 

1. Els serveis de comptabilitat de la corporació ha elaborat la següent relació 

comptable, que figura a l’expedient, per tal de procedir a les operacions de 

reconeixement i liquidació de la despesa: 

 

a. Relació O/2020/24, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

b. Relació O/2020/25, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

c. Relació O/2020/26, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

d. Relació O/2020/27, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

e. Relació O/2021/1, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

f. Relació O/2021/2, corresponent a les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial. 

 

2. La Intervenció de la corporació ha emès el/s corresponent/s informe/s, si s’escau. 

 

3. D’acord amb la normativa vigent, el reconeixement i la liquidació d’obligacions 

derivades dels compromisos de despeses legalment adquirits correspon a la 

presidència de la corporació. La Junta de Govern Local d’aquesta corporació 

exercirà per delegació d’aquesta Alcaldia aquestes funcions, segons resolució 

d’alcaldia número 2019DECR000505 de data 21 de juny de 2019. 

 

Fonaments jurídics 

 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei reguladora de les hisendes locals 

 

- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 

títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals, en matèria de pressupostos; 

 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 

 

- 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; 



 

 

 

 

 
 

 

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva per a 

l’exercici 2020; 

 

D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb 

l’article 53.1 g) 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 i l'article 21.1.f de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, on s’estableix que 

l'Alcalde és el competent pel desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb al 

pressupost aprovat sempre que la despesa no superi el 10% dels recursos ordinaris, 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar l’autorització, disposició i ordenació (FASE ADO) i/o 

reconeixement de l’obligació (Fase O) de les despeses en matèria de contractació, 

contractes patrimonials i privats, i responsabilitat patrimonial incloses a les relacions, 

que s’annexen en aquesta resolució, amb el següent detall:  

 

Nº Relació Data Import brut Descomptes Import líquid 

O/2020/24 21/01/2021 28.573,38 0,00 28.573,38 

O/2020/25 21/01/2021 53.459,64 0,00 53.459,64 

O/2020/26 21/01/2021 8.694,10 0,00 8.694,10 

O/2020/27 21/01/2021 11.023,61 0,00 11.023,61 

O/2021/1 21/01/2021 28.642,51 23,85 28.666,36 

O/2021/2 21/01/2021 1.346,13 0,00 1.346,13 

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 11/2020 i 12/2020 per un import de VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS 

QUATRE EUROS I DOTZE CÈNTIMS (26.404,12.-€) i TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS 

VINT-I-CINC EUROS I SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (38.525,63.-€) respectivament, 

corresponent al període comprés entre el dia 1 de Novembre i el 31 de Desembre de 

2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 2021DECR000007 de data 13 

de gener de 2021. 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

3.0.- SERVEI GESTIO TRIBUTARIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES 

DE NOVEMBRE. VARIS 

 

 

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 

NOVEMBRE, en període voluntari i executiu, per un import total de 19.663,52€, pels 

conceptes que s’hi detallen. 

 

Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions 

efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 1.157,19€. 

 

SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de NOVEMBRE 

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 IMPORT 

2020 DESCOMPTE PER PAGAMENT ANTICIPAT 

(MULTES/SANCIONS) 

-450,00 

2020 FRACCIONAMENT GRATUÏT UNIFICAT 750,79 

2020 IAE 4.401,70 

2020 IBI RÚSTICA 1.291,67 

2020 INTERESSOS DE DEMORA (EXP. INSPECCIÓ) 37,49 

2020 IVTM 132,98 

2020 MULTES/SANCIONS 900,00 

2020 TAXA 1,5 (EXPEDIENT D’INSPECCIÓ) 104,44 

TOTAL CÀRRECS 7.169,07€ 

 

TERCER.- Aprovar el plec de baixes corresponents al mes de NOVEMBRE 

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 IMPORT 

2020 IBI RÚSTICA 156,24 

2020 IBI RÚSTICA 2,66 

2020 IBI RÚSTICA 2,66 

2020 IVTM 1.440,94 

2020 IVTM -66,32 

TOTAL BAIXES 1.213,06€ 

 

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

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.0.- LLICÈNCIES: 

 

4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. S S D 

 

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren 

incorporats. 

 



 

 

 

 

 
 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data  19 de gener de 2021,  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:  X2020000647 

 

 Sol·licitant:   S S D  

 

 Obres que s’autoritzen:   INSTAL.LACIÓ ASCENSOR. 

 

 Emplaçament: C/MAJOR,  26 

 

 Referència Cadastral :  3881113DG8338S0001PX 

 

 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.-€ 

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ...............................................11970.-€ 

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) .... 3’09% 

Quota impost .................................................... 369,87.-€ 

 

 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  

 

 



 

 

 

 

 
 

 

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

 

 

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 20 de gener de 2021,  

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:    X2020000780 

 

 Sol·licitant: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL 

 

 Obres que s’autoritzen: OBERTURA I REPOSICIÓ PER ESTESA NOVA LÍNIA 

ELÈCTRICA I NOVA BAIXA BT. 

 

 Emplaçament:  AV. MAS VILÀ, 126 (REF. 251262 GIP201658) 

 

 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): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 6029,39.-€ 

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

Quota impost ......................................................... 186,30.-€ 

 

 SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

1. En relació al contingut del projecte i documentació presentada:  

 
1.1 Previ a l’inici de les obres caldrà disposar de la petició de possibles 

serveis afectats de les companyies i l’acta TIC. 

2. De caràcter urbanístic: 

 

2.1 Condicionant generals pel creuament o per la instal·lació dins les voreres: 

 

- La reposició de les voreres es farà amb el mateix material en tota 



 

 

 

 

 
 

la seva amplada. 

- Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no 

podran ser utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en 

bon estat, s’haurà de fer amb peces de nova adquisició. 

- Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres 

serveis. 

- La fondària de la instal·lació des de la generatriu superior a la 

rasant del paviment de les voreres no serà inferior a 60 cm. 

 

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 

(PRECTA20), signat pel titular o productor dels residus i dels gestor dels mateixos. 

 

4 En quant a afectació de la via pública : 

 

De conformitat amb informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, la garantia 

assenyalada en aquest s’atribueix fins a l’import  692,94 .-€, a càrrec de la constituïda 

per la companyia promotora, amb caràcter general i per a la finalitat exposada, 

mitjançant aval bancari presentat en data 28.03.2003. 

 

 TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J T X 

 

 

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 15 de gener de 2021,   

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:  X2020000781 

 

 Sol·licitant:   J T X  

 

 Obres que s’autoritzen:   ENDERROC DEL MUR EXISTENT I CONSTRUCCIÓ DE 

NOU MUR DE CONTENCIÓ. 

 

 Emplaçament:  C/AVETS, 5 

 

 Referència Cadastral :  2193203DG8329S0001HS 

 

 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): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 3892,25.- € 

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

Quota impost ......................................................... 120,27.-€ 

 

 SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

2. 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.- SERVEI FORMATIU TALLER "ELS CANVIS A L'ADOLESCÈNCIA" PER 

ALUMNES DE 6È PRIMÀRIA DEL CEIP RIUDELLOTS. ACCEPTACIÓ 

PRESSUPOST. 



 

 

 

 

 
 

 

Des de l’Àrea de joventut es considera adient continuar oferint als joves del municipi 

tallers d’educació i salut sexual. Amb aquest objectiu, s’ha proposta la realització del 

taller “Els canvis a l’adolescència”, destinats als alumnes de sisè de primària del CEIP 

Riudellots. 

 

Vist el pressupost presentat per la Sra. ANNA SALVIA i RIBERA, per a la impartició 

d’aquest taller sobre educació i salut sexual, de tres sessions d’una hora i mitja de 

durada cadascuna d’elles, els dies 23 de febrer i 2 i 9 de març de 2021, a cadascun 

dels dos grups de 6è de primària; per import de 990,00.-€, exempt d’IVA. 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa pel Sr. Gerard 

Fabrellas i Ciurana, regidor responsable de l’àrea de joventut d’aquest Ajuntament; en 

la que motiva la necessitat del contracte i posa de manifest que no s’està alterant 

l’objecte del contracte i que la Sra. Anna Salvia Ribera, no ha subscrit més contractes 

menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros. 

 

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 la Sra. ANNA SALVIA i RIBERA, 

amb domicili a Els Hostalets d’en Bas-17177, al Mas Carbonell, i amb DNI 47.870.360-

T, per a la impartició de les tres sessions del taller sobre educació i salut sexual: “Els 

canvis a l’adolescència”; per import de 990,00.-€ (exempt d’IVA). 

 

Si per causes de força major derivades de la situació sanitària derivada de la 

Covid-19, l’Escola de Riudellots de la Selva s’ha de tancar abans o durant la impartició 

del taller, aquest no es facturarà o bé es facturarà la part proporcional al nombre 

sessions realitzades.  

 

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la 

partida pressupostària 2021.330.22609. 

 

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. 

 

Signat electrònicament, 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

6.0.- CONTRACTACIÓ ARRANJAMENTS PER ELS PATIS DE L'ESCOLA 21012021 

 

 

Atès que des de l’escola ens varen manifestar la necessitat d’arranjar dos patis 



 

 

 

 

 
 

interiors de l’edifici, un d’ells, el de l’entrada del costat del menjador, i l’altre el del 

costat de la biblioteca. 

 

Vist que en el pati de l’entrada del costat del menjador actualment només hi ha terra 

sense cap mes element, es va proposar de fer-hi un jardí japonès, ja que porta una 

despesa mínima en manteniment. 

Per aquest motiu i per tal d’adequar-lo en aquest sentit es necessària la compra de 

grava de dos colors( marbre blanc i pedra volcànica), tela antigerminant i perfil de 

corten, per a poder crear el jardí japonès.  

 

A aquest efecte s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades amb el 

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA Exclòs) 

BLACKBRUC, SL  E2021000231 838,89.-€ 

DISSENY VERD (JUAN MIGUEL 

SILVA GARZON) 

E2021000232 1.521,00.-€ 

 

Referent al pati que dona a la biblioteca es va acordar posar-hi una tanca de fusta que 

donarà privacitat amb la finca del costat i una balla amb una porta que delimitarà 

l’espai on hi ha pedres amb l’espai emporlanat, entre d’altres.  

 

Per aquest motiu s’ha demanat pressupost a dues empreses especialitzades amb el 

següent resultat: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA Exclòs) 

PARKS 3000, SLU E2021000119 1.624,50.-€ 

YALP IBERICA GROUP SL  E2021000120 1.753,00.-€ 

 

Per últim i per acabar de completar l’arranjament del pati de la biblioteca de l’escola, 

s’hi ha de col·locar gespa artificial a la part on hi ha terra. Amb aquesta actuació que 

facilitarà la sortida dels alumnes a fora per tal de gaudir de la lectura amb comoditat, 

es donarà per acabada l’actuació d’adequació d’aquest pati.  

 

El resultat del pressupost sol·licitat per posar gespa artificial es el següent: 

 

EMPRESA R/E IMPORT (IVA Exclòs) 

GRUP CORVI 2006,SL E2021000290 890,89.-€ 

 

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps 

Goy, regidora de medi ambient d’aquest ajuntament sobre la necessitat i finalitat del 

contracte a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix. 

 

L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern local, en virtut de les 

delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa-presidenta 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 l’empresa BLACKBRUC, SL amb 



 

 

 

 

 
 

CIF B17739657 i amb domicili a Santa Coloma de Farners -17430 a la ctra. Girona a 

Santa Coloma km 25’300, per import total de 1.015,06.-€ (IVA inclòs), per el 

subministrament de material per a la creació d’un jardí japonès al pati del menjador  

de l’escola.  

 

SEGON.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa PARKS 3000, SLU amb 

CIF B17708009 i amb domicili a Girona-17007 al C/ Pedret, 1, per un import de 

1.965,65.-€ (IVA inclòs) per el subministrament de material per tancaments de fusta 

en el pati de la biblioteca de l’escola.  

 

TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa GRUP CORVI 2006, 

SLU amb NIF B17899550, amb domicili a Cassà de la Selva-17244 al C/ de la Via, 23, 

per un import total de 1.077,98.-€ per la col·locació de gespa artificial al pati de la 

biblioteca de l’escola.  

 

QUART.-Disposar que aquesta contractació anirà a càrrec de la partida 

1522.21200 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

7.0.- OBRES D'INSTAL•LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA EXISTENT A 

L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ CERTIFICACIÓ. 

 

Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 22 de 

setembre de 2020, es va adjudicar a la companyia mercantil OBRES I 

CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012, SL, amb CIF B-55.072.250, l’adjudicació 

de les obres d’instal·lació d’una escultura a la rotonda existent a l’encreuament entre 

l’Avinguda Mas Vilà i l’Avinguda Mas Pins del Polígon industrial, per import de 22.627-

€, IVA inclòs. 

 

El dia 18 de gener de 2021, va tenir entrada al registre de documents d’aquest 

Ajuntament (E2021000325), certificació número 1 corresponent a la part d’obra 

executada, degudament signada pel director de l’obra Sr. Josep Colldeforns Soler, per 

import de 3.146,80.-€ (IVA inclòs). 

 

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 certificació número 1 de les obres d’instal·lació d’una 

escultura a la rotonda existent a l’encreuament entre l’Avinguda Mas Vilà i l’Avinguda 

Mas Pins del Polígon industrial, lliurada per la contractista OBRES I CONSTRUCCIONS 

GERMANS CRUZ NG 2012, SL i conformada per la direcció tècnica Sr. Josep 

Colldeforns i Soler, per import de 3.146,80.-€ (IVA inclòs). 

  



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- 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. 

RESOLUCIONS LÍNIA A I B: 

 

Vist que el Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de 

2020 va 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. I 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. 

 

Vista la base sisena (tipologia de les subvencions), en la Línia A) s’estableix que es   

concedirà una subvenció per l’adquisició de material de protecció necessari pel 

funcionament del negoci, com guants, mascaretes, gel desinfectant o altre material 

similar, per prevenir 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 fins el dia 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.  

 

Vist que l’import màxim que es pot percebre de la línia a) serà de 3.000,00€ en total, i 

sempre que s’ajusti al material necessari per dur a terme l’activitat segons els 

protocols, si existeixen, o bé sigui material d’ús recomanat per a la contenció del 

contagi del COVID-19. 

 

Vista la base setzena estableix que pel que fa a la documentació del material adquirit 

de mesures de protecció, que no s’hagués pogut acreditar perquè encara no s’havia 

efectuat la corresponent despesa o perquè es tracta d’una documentació encara no 

presentada, referit als mesos posteriors a la sol·licitud, s’haurà de presentar com a 

màxim el dia 18 de gener de 2021. Posteriorment l’òrgan competent, verificarà 

aquesta documentació justificativa per tal de poder rebre la subvenció d’acord amb les 

prescripcions d’aquestes bases. 

 

Vista la base dissetena que estableix que el pagament de la subvenció concedida, 

s’efectuarà en diversos períodes: 1. El primer pagament es realitzarà després que 

l’òrgan competent emeti la corresponent resolució de concessió de la subvenció, 

referent a les subvencions de les línies a), b).  

2. El segon i successius pagaments es realitzaran quan el beneficiari/a justifiqui les 

despeses que no s’haguessin pogut presentar inicialment relatives a la línia a) de 

subvencions, i l’òrgan competent emeti la resolució corresponent. 

 

Vist que les següents sol·licituds de la Línia A referides a la documentació del material 

adquirit de mesures de protecció del prevenir el contagi del COVID-19 i que no varen 

poder acreditar-se perquè encara no s’havia efectuat la corresponent despesa, referit 

als mesos posteriors a la sol·licitud: 



 

 

 

 

 
 

 

Nom sol·licitant Raó social Número i data 

de Registre 

entrada 

Manel Llopis Banti Lewolang SL E2020005860 

16/12/2020 

Daniel Tinoco del Alamo Restaurant el Polígon SL E2020005918 

19/12/2020 

E202100264 

15/01/2021 

E202100323 

18/01/2021 

Carmen Calle Caceres  Perruqueria i estètica Nova E2020005922 

21/12/2020 

E202100179 

13/01/2021 

E202100262 

15/01/2021 

Magdalena Calle Caceres Perruqueria i estètica Nova E2020005925 

21/12/2020 

E202100130 

15/01/2021 

Joan Carles Lopez Arce Autoescola Lia E2020006061 

31/12/2020 

Josep Güell Johé Carnisseria Josep Güell E202100005 

03/01/2021 

Pilar Bosacoma Costa Perruqueria Pilar E202100016 

04/01/2021 

Núria Tubert Alsina Peixos Nuri E202100150 

12/01/2021 

Gemma Xifra Quintana Estanc de Riudellots E202100193 

13/01/2021 

E20210308 

18/01/20 

Elisabet Díaz Fernandez La pelu de l’Eli E202100245 

15/01/2021 

Eva Fernandez Serrano Estètica de l’Eva E202100246 

15/01/2021 

 

Vista la sol·licitud de la Línia b de la següent interessada, al qual ha presentat la 

documentació requerida per acord de Junta de Govern Local de data 22 de setembre 

de 2020: 

Nom sol·licitant Raó social Número i data 

de Registre 

entrada 

Eva Fernandez Serrano Estètica de l’Eva E2020004676 

19/10/2020 

 

Vist que l’òrgan competent per la resolució de les sol·licitud formulades és la Junta de 

Govern Local, d’acord la base dotzena. 

 



 

 

 

 

 
 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 PRIMER.- CONCEDIR la subvenció en els següents sol·licitants corresponent a 

la línia A, d’acord amb la regulació de l’article sisè 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: 

 

Nom 

sol·licitant 

Raó social Objecte Activitat 

essencial 

o no 

essencial 

Import 

atorgat 

observacions 

Manel 

Llopis Banti 

Lewolang SL Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

277,05€  

Daniel 

Tinoco del 

Alamo 

Restaurant 

el Polígon 

SL 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

2.539,96€  

Carmen 

Calle 

Caceres 

 Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

1.063,57€  

Magdalena 

Calle 

Caceres 

Perruqueria 

i estètica 

Nova 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

635,97€  

Joan Carles 

Lopez Arce 

Autoescola 

Lia 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

2.255,24€  

Josep Güell 

Johé 

Carnisseria 

Josep Güell 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

1.189,19  

Pilar 

Bosacoma 

Costa 

Perruqueria 

Pilar 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

494,37€  

Núria 

Tubert 

Alsina 

Peixos Nuri Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

1.542,33€  

Gemma 

Xifra 

Quintana 

Estanc de 

Riudellots 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat 

essencial 

292,10€  

Elisabet 

Díaz 

Fernandez 

La pelu de 

l’Eli 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

1.268,99€  

Eva 

Fernandez 

Serrano 

Estètica de 

l’Eva 

Material 

protecció 

Covid-19 

Activitat no 

essencial 

806,65€  

 

SEGON.- DESESTIMAR la següent sol·licitud corresponent a la línia B, amb 

indicació del motiu: 

 



 

 

 

 

 
 

Nom 

sol·licitant 

Raó social motiu 

Eva 

Fernandez 

Serrano 

Estètica de 

l’Eva 

La línia B és incompatible amb qualsevol altre ajut 

públic destinat a la mateixa finalitat d’acord amb la 

base vintena de les bases reguladores de les 

subvencions.  

 

TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida número 430.4700 del 

pressupost de l’exercici de l’any 2020. 

 

QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

9.0.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Que per JUNTA DE GOVERN LOCAL de la Corporació de data  19 de març de 2019  

Va adjudicar el contracte de COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL, ENTORN 

DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 

L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA, a la companyia mercantil NOTIDIG, 

S.L., amb NIF B-64.984.420 i domicili a Llagostera-17240, al carrer Consellers, 15, 

BB; per import de VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS 

(22.499,00.-€), més QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-

NOU CÈNTIMS (4.724,79.-€), en concepte d’IVA. 

 

FONAMENTS DE DRET  

 

 Llei de Contractes del sector públic llei 9/2017 per la que es transposa 

a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.  

 

Art. 205.-  Modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives 

particulars: prestacions addicionals, circumstàncies imprevisibles i 

modificacions no substancials. 

 

1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives particulars o 

que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article anterior, només 

es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els requisits següents: 

 

a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l’apartat 

segon d’aquest article.  

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per 

respondre a la causa objectiva que la faci necessària.  

 

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, 

sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat primer d’aquest 

article, són els següents:  



 

 

 

 

 
 

 

 

a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis 

addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos 

requisits següents: 

 
1r Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o 

tècnic, per exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis o 

subministraments amb característiques tècniques diferents dels inicialment 

contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats 

tècniques d’ús o de manteniment que siguin desproporcionades; i, així mateix, que 

el canvi de contractista generi inconvenients significatius o un augment substancial 

de costos per a l’òrgan de contractació. En cap cas no es considera un 

inconvenient significatiu la necessitat de formalitzar una nova licitació per 

permetre el canvi de contractista.  

 

2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 

no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 

conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 

 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de 

circumstàncies sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el 

moment en què va tenir lloc la licitació del contracte, sempre que es 

compleixin les tres condicions següents:  

 

1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una 

Administració diligent no hauria pogut preveure.  

2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.  

3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia 

que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions 

acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu 

inicial, IVA exclòs. 

 

 c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha  de 

justificar especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals 

aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial. 

 

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 

contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit en un principi.  

En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es compleixi una o 

diverses de les condicions següents:  

 

1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el 

procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats diferents 

dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de l’acceptada 

inicialment o haurien atret més participants en el procediment de contractació. En tot 

cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan l’obra o 

el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament, més la modificació 

que es pretengui, requereixin una classificació del contractista diferent de la que, si 

s’escau, es va exigir en el procediment de licitació original.  

 



 

 

 

 

 
 

2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del 

contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. En tot cas, es 

considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior quan, com a 

conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar, s’introduirien unitats d’obra 

noves amb un import que representaria més del 50 per cent del pressupost inicial del 

contracte.  

 

3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte.  

 

En tot cas, es considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan: 

  

i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que 

excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial, 

IVA exclòs, si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, 

quan es refereixi als altres contractes, o bé que superi el llindar que en 

funció del tipus de contracte sigui aplicable entre els que assenyalen els 

articles 20 a 23.  

ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin 

dins de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat 

la tramitació de l’expedient de contractació. 

 

Atès que l’equip de govern considera necessari augmenta les hores de  presencialitat  

a l’Ajuntament en 16 hores al mes,  i realitzar tasques de suport en els procediments 

de participació ciutadana que  té previst  pel l’exercici 2021.  

Vist l’informe del regidor el Sr. Josep Lluís Santamaria.  

 

Atès que de conformitat amb l’article 205c) de la Llei 9/2017 es tractaria de 

modificacions de caràcter no substancial.  

 

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; De conformitat amb el que s’ha exposat; la 

Junta de Govern Local ACORDA: 

 

 

PRIMER.- ACORDAR la modificació del contracta adjudicat per la Junta de 

Govern Local en sessió del dia 19 de març de 2019 per import de 640€ al més (iva 

inclòs) i per un termini de 6 mesos,  en les condicions establertes en l’antecedent 

d’aquest acord i que representa un increment del preu d’adjudicació de  concretament 

un 14,10%.  

 

SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a la partida 920.22707 del pressupost 

del 2021.  

 

TERCER- Donar trasllat del present acord a NOTIDIG, S.L., amb NIF B-

64.984.42.  

 



 

 

 

 

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

10.0.- URGENTS: 

 

10.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GURBTEC TELECOM SL 

 

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 22 de gener de 2021,   

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:  X2021000095 

 

 Sol·licitant: GURBTEC TELECOM SL  

 

 Obres que s’autoritzen:   REALITZACIÓ DE 2 CATES PER RESOLDRE 

OBSTRUCCIÓ A CANALITZAT DE TELECOMUNICACIONS.    

 
 Emplaçament:  C/PAU CASALS, 7-9 

 

 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 22/01/2021) 

 

 Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres (ICIO): 

 

Pressupost de l’obra ................................................. 595,00 .-€ 

Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ......  3’09% 

Quota impost ......................................................... 18,38 .-€ 

 

 Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 

domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14) 

Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres 

(Ordenança fiscal núm. 14) 

 



 

 

 

 

 
 

Paviment asfàltic  6’97 € x   2   ml = 13,94.-€  

Tarifa mínima:               19,32.-€ 

Quota :                 19,32.-€ 

 

 TERCER.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al 

compliment dels següents condicionants: 

 

3. De caràcter urbanístic: 

 
1.1 Previ a les obres està obligat a assabentar-se dels serveis existents a la via pública 

i es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis existents. 

 

1.2 Condicionant generals per la instal·lació dins les voreres: 

 

- Les peces o panots enderrocats en l’excavació de la rasa no podran ser 

utilitzats en la reposició, encara que aparentment estiguin en bon estat, 

s’haurà de fer amb peces de nova adquisició.  

 

- Es respectaran les distàncies o separacions mínimes amb els altres serveis. 

 

- En el cas que calgui passar per les voravies i rigoles no podran ser 

enderrocades i caldrà passar per la seva part inferior formant túnel. 

  

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. 

 

3.  En quant a afectació de la via pública : 

 

De conformitat amb l’informe del tècnic municipal incorporat a l’expedient, l’import de 

la fiança a dipositar, és d’import 119.-€.  

 

 

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, 
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