ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 23 DE FEBRER
DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2021000004
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 23 de febrer de 2021
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:40 h
Lloc: sala de plens
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Josep Lluís Santamaria Moreno, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidor
Èlia Massó I Tamayo, Secretària
Han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretarària 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.- LLICÈNCIES:
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M C C
3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J S A
3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL
3.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A B V
3.5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M R C
3.6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GURBTEC TELECOM SA
3.7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. NEDGIA CATALUNYA SA
4.- VALIDACIÓ PER PART DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA DE L’AUDITORIA DEL
CORREU ELECTRÒNIC. ADJUDICACIÓ
5.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENTS BANDES REDUCTORES CAMÍ DEL REGÀS
6.- LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER L’EXECUCIÓ DEL
PROJECTE TITULAT “PROJECTE SIMPLIFICAT PER AL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE
CA N’ABRAS”. APROVACIÓ PLEC DE CLAUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS I
OBERTURA DE LA CONVOCATÒRIA.
7.- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTS I/O
ENSALVATGITS.

8.- URGENTS
9.- 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 9 de febrer 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/2021/9, O/2021/10, O/2021/11 i O/2021/12 , 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
O/2021/9
O/2021/10
O/2021/11
O/2021/12

Data
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021
19/02/2021

Import brut
120.049,40.-€
11.023,61.-€
1.346,13.-€
2.908,66.-€

Descomptes
411,33.-€
0,00.-€
0,00.-€
0,00.-€

Import líquid
119.661,92.-€
11.023,61.-€
1.346,13.-€
2.908,66.-€

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

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- LLICÈNCIES:
3.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M C C
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 16 de febrer 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: X2021000051



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
LEGALITZACIÓ COBERT PATI DE L’EXPLOTACIÓ DE
BESTIAR DE LA GRANJA DEL MAS PRATS



Emplaçament: MAS PRATS



Referència Cadastral : 17159A006000570000QI



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

MCC

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 14/01/2021)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra .............................................. 10818,21.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 334,28 .-€

SEGON.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada .
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. J S A
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 16 de febrer de 2021,
caràcter favorable.

amb

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


Exp. Número: X2021000188



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
HABITATGE.



Emplaçament: C/XALOC, 10



Referència Cadastral : 2989206DG8328N0001BP



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.-€

JSA
INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA COBERTA

(pagament efectuat en data 09/02/2021)


Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 5000.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ........................................................ 154,50.-€

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 Per tal d’obtenir la bonificació de l’ICIO caldrà que un cop s’hagi realitzat la
instal.lació s’aporti el document corresponent a la homologació de les plaques i
conforme s’ha legalitzat davant de la Generalitat de Catalunya.

2.

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
3.1. 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”

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
3.3.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL

Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, / per l’arquitecta de data
caràcter favorable.

amb

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


Exp. Número:

X2021000190



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
COBERTS DEL BESTIAR



Emplaçament: MAS VIDAL



Referència Cadastral : 17159A002000530000QR



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):

BOVINS I SERVEIS LA SELVA SL
CANVI DE CANALS I BAIXANTS DE PVC DELS

Pressupost de l’obra ........................................................... 2144,10.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ................... 3’09%
Quota impost ................................................................... 66,25 .-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
4.

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.
1.2 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

3.4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. A B V
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 17 de febrer 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: X2021000197



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: CAN PEPET RIUROLA (VEINAT ESTACIÓ)



Referència Cadastral : 001501400DG83G0001XM



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 16/02/2021)



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

ABV
TALA DE 3 PINS

Pressupost de l’obra .................................................
652.- €
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%

Quota impost .......................................................... 20,14.-€


Liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic municipal (Ordenança fiscal núm. 14), segons detall
següent :
Article 7E. Tancament total o parcial de carrers, amb desviació del trànsit :
Categoria 2 : 37,56 €/mitja jornada (matí de 8h a 14h o tarda de 15 a 20h)
Quota a pagar ................................................................ 37,56.- €

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:
1.1Caldrà comunicar l’actuació al servei de gestió forestal.

6.

Utilització privativa o aprofitament especial del domini públic :
2.1. Caldrà senyalitzar els carrers limítrofs i itinerari alternatiu.
2.2. Senyalització amb valisa lluminosa tot volum que distorsioni o ocupi la via
pública.
2.3 Alliberar qualsevol tipus de servei que es trobi en la zona d’ocupació
(hidrant, tapa de sanejament, abastament...)

7.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
Els residus generats s’hauran de dipositar en un abocador autoritzat. No es podrà
deixar la resta de poda acumulada al jardí.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.5.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. M R C
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 18 de febrer 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: X2021000198



Sol·licitant:

MRC



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: POLIGON 2 PARCEL.LA 53



Coordenades : UTM X: 483.410,94



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).

PERFORACIÓ D’UN POU

UTM Y: 4.638.189,51

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

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:

1.1 La obtinguda per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la resolució FUE-202101881753, document 7084728, de data 17 de febrer de 2021 i amb condicionants.
9.

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

Resultat: Aprovat per unanimitat
3.6.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. GURBTEC TELECOM SA
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 17 de febrer 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: X2021000203



Sol·licitant: GURBTEC TELECOM SL



Obres que s’autoritzen: CONSTRUCCIÓ ARQUETA DE TELECOMUNICACIONS.



Emplaçament: C/ONYAR, 98



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 ................................................. 357,00 .-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 11,03.-€



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)
Tarifa mínima:
Quota :

19,32.-€
19,32.-€

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

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:
- La reposició de la vorera es farà amb el mateix material d’acabat.
- Abans d’iniciar l’excavació es tallarà el paviment amb una serra radial a cada costat
de la rasa.
- 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.
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.
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 178,50.-€
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

3.7.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. NEDGIA CATALUNYA SA
Vist l’expedient de sol.licitud de llicència urbanística indicat a l’encapçalament, i els
diversos documents que hi figuren incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal, de data 18 de febrer 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: X2021000208



Sol·licitant: NEDGIA CATALUNYA SA



Obres que s’autoritzen: OBERTURA RASA PER CANALITZACIÓ DE GAS



Emplaçament: C/ARBOÇ (FRISELVA SA)



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.-€
(Dipòsit previ efectuat el 11.02.2021)



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 450.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ...................................................... 13,91.-€

SEGON.- 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 pel creuament o per la instal·lació dins les voreres:
4.

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.

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.

3. En quant a afectació del domini públic local:
Prèviament a l’inici de les obres i de conformitat amb informe del tècnic municipal
incorporat a l’expedient, caldrà constituir fiança per afectació del domini públic
d’import 225.- €
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- VALIDACIÓ PER PART DE LA UNIVERSITAT
L’ AUDITORIA DEL CORREU ELECTRÒNIC. ADJUDICACIÓ

DE

GIRONA

DE

Atès el suposat redireccionament d’un correu electrònic d’un treballador de
l’Ajuntament, que va fer l’anterior regidor de promoció econòmica, l’equip de govern
va contractar una auditoria informàtica de l’estat actual dels correus electrònics a una
empresa externa per assegurar l’objectivitat del procés i enfocada a la verificació de
les configuracions existents dels correus electrònics de l’Ajuntament.
Atès que l’empresa INCIDE DIGITAL DATA SL el passat dia 15 de febrer va entregar
el resultat de l’auditoria realitzada.
Atès que és voluntat de l’equip de govern és que aquesta auditoria sigui validada per
un organisme públic com la Universitat de Girona.
Vist la proposta presentada per la Universitat de Girona per dur a terme la validació de
l’auditoria de correus electrònics.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la comanda de serveis presentada per la Universitat de
Girona per realitzar una valoració de l’auditoria del sistema de correu electrònic de
l’Ajuntament de Riudellots per part de l’empresa INCIDE DIGITAL DATA SL.
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 756,25€ (iva inclòs) amb càrrec a
la partida 920. 22706 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord als Srs. Antonio Bueno Delgado, i
Lluis Fàbrega Soler com a responsable i col·laborador de la comanda de serveis
realitzada a la Universitat de Girona.

Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENTS BANDES REDUCTORES CAMÍ DEL
REGÀS
Vist la perillositat que suposa l’alta velocitat en que passen els vehicles al circular per
el camí del Regàs, s’ha vist la necessitat de col·locar 2 ressalts per a frenar els
vehicles i també 4 senyals d’alumini per avisar dels ressalts col·locats.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost a una empresa especialitzada amb el
següent resultat:
EMPRESA
SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL

R/E
E2021000916

IMPORT (IVA EXCLÒS)
854,20.-€

Vist la proposta de despesa de contracte menor emesa per el Sr. Josep Maria
Corominas, regidor d’obres públiques 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 2015/307, de data 8 de juliol de 2015, sens perjudici de la seva
possible avocació per raons d’urgència, oportunitats o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa SERVEIS VIALS DEL
VALLÈS, SL amb CIF B62175575 i domicili a l’Ametlla del Vallès – 08480 al c/ Mas
Dorca, 24 (Pol. industrial l’Ametlla Park), per un import de 1.033,58.-€ per el
subministrament de 2 bandes reductores de velocitat i 4 senyals de trànsit.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2021.454.21003
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- LICITACIÓ PÚBLICA PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER
L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE TITULAT “PROJECTE SIMPLIFICAT PER AL
CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CA N’ABRAS”. APROVACIÓ PLEC DE
CLAUSULES
ADMINSITRATIVES
PARTICULARS
I
OBERTURA
DE
LA
CONVOCATÒRIA.
Vist que

la Junta de Govern local en sessió del dia 9 de febrer de 2021 va acordar iniciar

l’expedient per a la contractació de l’obra corresponent al projecte titulat “PROJECTE
SIMPLIFICAT PER AL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE CA N’ABRAS A RIUDELLOTS DE
LA SELVA.”
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora de la Corporació, sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de les esmentades obres i
l’informe de l’arquitecte municipal.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactats a l’efecte. Atès que
l’adopció d’aquest acord és competènciade la Junta de Govern local. De conformitat
amb el que s’ha exposa; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació de l’obra, a càrrec
de la partida 21.1532.61900 del present exercici. El pressupost màxim de licitació és
de 139.066,75 € (iva inclòs).

SEGON.- Convocar licitació pública per a la contractació de l’obra corresponent
al projecte titulat ““PROJECTE SIMPLIFICAT PER AL CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE
CA N’ABRAS A RIUDELLOTS DE LA SELVA”, Que se seguirà per procediment obert
simplificat, determinant-se l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a
diversos criteris de valoració.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i que han de
regir la contractació i que consta en l’expedient administratiu.
QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el en el perfil del contractant de
l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE
LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS I/O ENSALVATGITS.
Vist que correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans,
d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Vist que d’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els
ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora
en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels
Animals.
Vist que el Consell Comarcal de la Selva, com entitat local supramunicipal, és el titular
del Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el qual va entrar en funcionament el
novembre de 1997, ubicat al municipi de Tossa de Mar, km1 carretera de Llagostera.
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta
com a nucli zoològic al registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix
amb la normativa vigent.
Vist que en data 8 de març de 2017 l’Ajuntament de Riudellots de la Selva va
aprovar amb el Consell Comarcal de la Selva el conveni entre el Consell Comarcal de
la Selva i l’Ajuntament per la delegació de la responsabilitat de la recollida i control
dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, al qual va finalitzar
la seva vigència.
Vist que l’Ajuntament de Riudellots continua interessat en delegar les competències

de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o
ensalvatgits al Consell Comarcal de la Selva, atesa la major especialització,
infraestructura i personal.
Ateses les determinacions de l’article 57 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); els articles 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC); i dels articles 303 a 311 dels Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni per delegació de la competència de la recollida i
control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits, amb una
vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se prorrogar de mutu acord abans
de la seva finalització per un període de fins a quatre anys addicionals, d’acord amb el
que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic. S’adjunta el conveni com annex I.
SEGON.- Disposar que les despeses derivades de l’aprovació del conveni seran
amb càrrec a la partida 920.22502 del pressupost vigent.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, per a la
signatura del conveni, així com per a la realització de qualsevol altre tràmit que sigui
precís per a la seva formalització i entrada en vigor.
QUART.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.

ANNEX I:

CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA PER A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DE LA
RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS,
PERDUTS I/O ENSALVATGITS.
Santa Coloma de Farners,
REUNITS
D’una banda la il·lustríssima senyora Montserrat Roura Massaneda, alcaldessa de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en nom i representació de la referida
corporació i autoritzat per l’acord del ple de data 15 de juny de 2019, assistit pel
secretari/a de la corporació.

I de l’altra, l’il·lustríssim senyor Salvador Balliu Torroella, president del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació i autoritzat per
acord del ple de data de 11 de juliol de 2019, assistit pel secretari/a de la corporació.
Actuant les parts en nom i representació de les Institucions respectives i reconeixentse, mútuament, capacitat legal suficient per a l’atorgament d’aquest conveni i a
aquest efecte,
MANIFESTEN
Que correspon a l’ajuntament recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits, així com el control dels animals salvatges urbans,
d’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
D’acord amb el punt 2 de l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els
ajuntaments poden delegar la responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a
administracions o entitats locals supramunicipals, sempre sota el principi de la millora
en l'eficiència del servei i sota l'aplicació dels preceptes de la Llei de Protecció dels
Animals.
El Consell Comarcal de la Selva, com entitat local supramunicipal, és el titular del
Centre d’Acollida d’Animals de la Selva, el qual va entrar en funcionament el
novembre de 1997, ubicat al municipi de Tossa de Mar, km1 carretera de Llagostera.
Atès que el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) està inscrit i donat d’alta
com a nucli zoològic al registre de Catalunya amb el número G2500053 i compleix
amb la normativa vigent:








Duu un llibre de registre oficial o diligenciat per l'administració competent en
què es recull de manera actualitzada les dades relatives a l'entrada i la sortida
dels animals i les dades de llur identificació.
El centre porta el llibre de registre a què es refereix el punt anterior, en el qual
han de constar les dades identificadores de cadascun dels animals que hi
entren i de la persona propietària o responsable d'aquests. Aquest llibre està a
disposició de les administracions competents.
El centre compta amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la
fugida dels animals i els danys a persones, animals, coses, vies i espais públics
i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals.
Disposa d'un servei veterinari, encarregat de vetllar per la salut i el benestar
dels animals.
Té a disposició de l'administració competent tota la documentació referida als
animals emplaçats al nucli d'acord amb la legalitat vigent.
Vigila que els animals s'adaptin a la nova situació, que no presentin problemes
d'alimentació ni es doni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i
ésser els responsables de prendre les mesures adequades en cada cas.

L’Ajuntament de Riudellots de la Selva està interessat en delegar les competències de
la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits
al Consell Comarcal de la Selva, atesa la major especialització, infraestructura i
personal que en aquest àmbit ja disposa aquesta corporació.

L’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, disposa que
correspon a la comarca l’exercici de competències dels municipis de la comarca per
delegació o conveni. Així mateix, de conformitat amb l’apartat 1.c, d’aquest article, i
preceptes concordants, ambdues parts han convingut les condicions per les quals
s’efectuarà la delegació de competències de la recollida i control dels animals de
companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits del municipi de Riudellots de la Selva.
En virtut de tot això, les parts formalitzen el present conveni amb subjecció a les
següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte del Conveni i titularitat
L’objecte del present conveni és fixar les condicions en que el Consell Comarcal de la
Selva prestarà el servei de recollida i manteniment dels animals de companyia
domèstics (gossos, gats i fures) perduts, abandonats i/o ensalvatgits atenent a la
delegació d’aquesta competència que fa l’ajuntament. En concret es delega la gestió
de:
1. La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures)
abandonats, perduts i/o ensalvatgits.
2. El manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos, gats i fures)
recollits.
3. El sanejament i l’esterilització dels gats ferals d’acord el que estableix el “Programa
per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes” del Consell Comarcal de
la Selva.
El titular dels animals serà el Consell Comarcal de la Selva que podrà, d’acord
estableix el Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, lliurant-los al seus propietaris o, en cas d’abandonaments,
donant-los en adopció o cedint-los a altres protectores col·laboradores.

Segona. Compromisos de les parts
Del Consell Comarcal de la Selva:
El Consell Comarcal de la Selva recollirà i acollirà a les seves instal·lacions del Centre
d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) els gossos, gats i fures abandonats, perduts
i/o ensalvatgits.
No tenen la condició d’animals perduts, abandonats o ensalvatgits els gossos i gats
que:
1. Formin part de colònies urbanes i periurbanes, siguin aquestes controlades o no
per l’ajuntament, i que son alimentats voluntàriament per ciutadans particulars
i/o entitats animalistes.
2. Aquells animals que es trobin possessió de qualsevol ciutadà o entitat animalista.
Independentment d’estar els animals identificats i/o censats a l’ajuntament, i de

que l’entitat estigui constituïda o no com a protectora.
3. Aquells animals que siguin motiu d’un comís preventiu o d’una actuació judicial
que determini la seva custodia de forma temporal.
El Consell Comarcal posarà a l’abast de l’ajuntament tots els mitjans humans i
materials de que disposa per atendre aquest servei, en concret: el personal adscrit al
servei de recollida i acollida, els vehicles especialitzats per la recollida, els
equipaments adients per a la captura dels animals i les instal·lacions del CAAS.
El servei de recollida establert presenta dues modalitats: el servei ordinari i el servei
extraordinari.
a) Servei ordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió
directa pel mateix Consell Comarcal, de dilluns a divendres, no festius (atenent al
calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva), en horari de 08:00 a 14:30 h.
El cost del servei està determinat per la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i
acolliment d’animals abandonats.
b) Servei extraordinari de recollida: Aquest servei es presta en la modalitat de gestió
indirecta, ampliant l’anterior, amb la recollida els dissabtes, diumenges i festius
(atenent al calendari laboral del Consell Comarcal de la Selva) de 14:30 fins a les
08:00 del dia següent. Es tracta d’un servei complementari de tardes, nits i
festius, que el Consell Comarcal de la Selva contractarà a una empresa
especialitzada. El cost del servei és variable, en funció dels serveis sol·licitats i les
quotes aprovades a la taxa T-13, taxa per al servei de recollida i acolliment
d’animals abandonats. A tal efecte, el Consell Comarcal liquidarà trimestralment la
despesa corresponent a cada ajuntament que hagi sol·licitat aquest servei. Aquest
servei inclou:




Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 14:30 fins a
les 22:00 h
Recollida i trasllat al CAAS de dilluns a divendres, no festiu, de 22:00 a
08:00 h.
Recollida i trasllat al CAAS els dissabtes, diumenges i festius (24 hores)

Aquest servei extraordinari es de recepció voluntària, es prestarà únicament a petició
expressa de cada ajuntament.
Els serveis municipals poden disposar de les instal·lacions del CAAS per fer lliurament
de qualsevol animal de companyia abandonat, perdut i/o ensalvatgit, que hagi sigut
capturat pels propis serveis municipals, tots els dies de la setmana atenent l’horari de
funcionament del CAAS.
El Consell Comarcal de la Selva allotjarà a les seves instal·lacions, i d’acord amb la
normativa vigent, els animals de companyia (gossos, gats i fures) abandonats,
perduts o ensalvatgits.
El Consell Comarcal de la Selva gestionarà directament el servei de recuperació dels
animals (gossos, gats i fures) als seus propietaris. Avisarà la persona propietària, la
qual tindrà un termini de vint dies per a recuperar-lo d’acord amb el que estableix la
normativa vigent. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no

l’ha recollit, l'animal pot ésser cedit, acollit temporalment o adoptat.
El Consell Comarcal de la Selva, en qualitat de titular del centre d’acollida, i d’acord
amb l’article 18 del Decret Legislatiu 2/2008, atendrà les peticions d'acolliment
d'animals de companyia realitzades pels particulars, les quals s'hauran de formular per
escrit. Aquestes peticions hauran d’anar precedides d’un informe dels serveis socials
de l’ajuntament i d’un informe del Consell Comarcal, i seran resoltes favorablement, o
no, en funció de la disposició d’espai al CAAS. Únicament seran valorades aquelles
sol·licituds que corresponguin a animals registrats prèviament al cens del municipi.
El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà conjuntament amb totes les entitats
interessades (ajuntaments, centres veterinaris, entitats animalistes, centres
d’ensenyament, etc.) les campanyes de formació i sensibilització sobre la tinença
responsable dels animals de companyia.
El Consell Comarcal de la Selva tindrà disposició de l’ajuntament tota la informació
sobre les recollides d’animals, els acolliments, les recuperacions, les adopcions i les
incidències produïdes.
El Consell Comarcal de la Selva, mitjançant el seu servei de recollida ordinari
d’animals, tindrà la prioritat de retirar tots els dies laborables, els gossos i gats
recollits pels serveis municipals propis i allotjats temporalment en els dipòsits
municipals. En cas d’impossibilitat, per raons justificades, els serveis de recollida
comarcal ho hauran de comunicar via telefònica als serveis municipals.
En cas de comís preventiu d’un gos i/o gat, el Consell Comarcal de la Selva procedirà
únicament a la retirada del/s animal/s en presència de l’autoritat que pràctica el
comís, i al seu trasllat al centre (nucli zoològic) que determini l’ajuntament, o altre
administració responsable del comís, per mantenir-lo/s en custodia preventiva. En
aquest casos la recollida es farà únicament si prèviament s’ha lliurat una copia de
l’ordre de comís i els operaris del servei de recollida van acompanyats per l’autoritat
responsable del comís. Una vegada l’ajuntament aixequi el comís preventiu o
determini el comís definitiu, els servei de recollida procedirà a la retirada del/s
animal/s del nucli zoològic designat per l’ajuntament i el seu trasllat a l’ajuntament,
en cas es tracti d’un aixecament del comís, o a les instal·lacions del CAAS, en cas es
tracti d’un comís definitiu, en aquest cas l’ajuntament haurà de redactar la cessió
definitiva de l’animal al Consell Comarcal de la Selva.

De l’Ajuntament:
Correspon als ajuntaments




Exercir la inspecció i la vigilància dels animals de companyia en tot el seu terme
municipal.
Establir un registre censal dels gats, dels gossos i dels altres animals que es
determinin per reglament, el qual ha d'estar a disposició de les administracions i
les autoritats competents.
Vigilar i inspeccionar els nuclis zoològics amb animals de companyia, especialment
els establiments de venda, guarda, recollida i cria, i, si escau, comissar els animals
de companyia.





Els ajuntaments poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi
hagi indicis racionals d'infracció de les disposicions del Decret Legislatiu 2/2008, de
15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. El
comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l'expedient sancionador
corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s'ha de donar
als animals comissats. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.
D’acord la normativa vigent en matèria de protecció dels animals, correspon a
l’ajuntament la imposició de les sancions establertes per la comissió de les
infraccions tipificades com a lleus per aquesta Llei. La imposició de la multa pot
comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens perjudici de l'aplicació
del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat actuant en el
moment de l'aixecament de l'acta d'inspecció o la denúncia.

Tercera. Els compromisos econòmics assumits per les parts i la seva
distribució temporal
Totes les despeses de gestió, manteniment, personal i inversions del servei de
recollida i acollida d’animals abandonats, perduts i ensalvatgits, aniran a càrrec del
Consell Comarcal de la Selva.
El Consell Comarcal de la Selva serà el responsable de l’elaboració del pressupost
anual i de la seva aprovació.
El Consell Comarcal elaborarà, aprovarà i publicarà, d’acord amb el pressupost anual,
la taxa que haurà de liquidar cada municipi de la Comarca de la Selva que tingui
delegades les competències. Aquesta taxa formarà part de les ordenances fiscals que
aprovarà el Consell Comarcal anualment: Taxa T-13 “Taxa per el servei de recollida i
acollida d’animals abandonats”.
La taxa que correspon a cada municipi per la prestació i disponibilitat del servei de
recollida ordinari, l’acollida i manteniment dels animals al CAAS i totes les gestions
administratives que comporti la recerca dels propietaris i la recuperació dels animals,
es determinarà d’acord amb els següents criteris:





El nombre d’habitants del municipi (recompte padró municipal, IDESCAT).
El nombre d’habitatges (primers i segones residències, IDESCAT).
La superfície del municipi.
El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi.

Correspondrà a l’ajuntament, en aplicació del principi de la millora en l'eficiència del
servei, abonar al Consell Comarcal la taxa aprovada.
Els serveis de recollida extraordinària d’animals tenen caràcter voluntari, únicament
comportarà cost per l’ajuntament si l’ha requerit. El cost d’aquest servei es liquidarà
trimestralment atenent a les quotes aprovades en l’ordenança fiscal T-13.
En el cas que el municipi encarregui al Consell Comarcal les tasques de sanejament i
esterilització dels gats per a l’establiment de colònies de gats en zones urbanes,
correspondrà a l’ajuntament abonar addicionalment aquesta despesa atenent al

previst a l’ordenança fiscal T-13.
Quarta. Actuacions en cas d’incompliment
Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector
Públic (LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per
part d’algun dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora
un requeriment perquè compleixi en un termini determinat amb les obligacions i
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment
persistís l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la
concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del
conveni per aquesta causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si
així s’haguessin previst.
Cinquena. El seguiment i vigilància del conveni
Anualment el Consell Comarcal de la Selva redactarà la memòria del servei, la qual
haurà de ser aprovada per l’òrgan competent i notificada a l’ajuntament.
Es podrà constituir a sol·licitud de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, una comissió
de seguiment d’aquest conveni, que la integrarien un representant del Consell
Comarcal de la Selva i un representant de l’Ajuntament. Les funcions d’aquesta
Comissió seran:




El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest
Conveni, així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si
escau.
Resoldre els dubtes i controvèrsies que puguin sorgir.
La coordinació, intercanvi d’informació i planificació del servei.

Les decisions i els acords de la Comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
La Comissió es considerarà el mecanisme de seguiment, vigilància i control de
l’execució del Conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic.
Sisena. Règim de modificació del Conveni.
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin
noves fórmules de cooperació o col·laboració entre les parts.
Setena. Vigència del conveni
Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys des de la seva signatura, podent-se
prorrogar de mutu acord abans de la seva finalització per un període de fins a quatre
anys addicionals, d’acord amb el que disposa l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, llevat que es doni alguna circumstància
d’expiració del termini pactat o qualsevol de les seves pròrrogues de conformitat amb
el que es disposa en el present conveni.

Vuitena. Extinció del conveni
El present conveni podrà ser resolt, per qualsevol de les parts signants, en els
següents supòsits:


Per l’aprovació de modificacions normatives que contradiguin l’essència del
present Conveni o per qualsevol circumstància que impossibiliti l’acompliment
del seu objecte.
 Per decurs del termini fixat com a durada del conveni.
 Per mutu acord de les parts signants del conveni.
 Per incompliment greu de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions
assumides i derivades del present conveni.
 Per denúncia d’una de les parts de manera expressa i escrita amb una antelació
mínima de tres mesos.
 Per qualsevol altra causa prevista en el marc normatiu.
Novena.- Nul·litat
Si alguna de les disposicions del present Conveni és declarada nul·la i no convinguda o
il·legal, o inaplicable per qualsevol altre raó, per qualsevol autoritat judicial o altra
autoritat competent, les parts modificaran aquesta disposició de manera raonable a fi
d’incloure les esmenes escaients, mentre que les altres disposicions es mantindran
inalterades.
Desena. Règim de publicitat i transparència
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC), en relació
amb les modificacions introduïdes per la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa, i amb el Decret 232/2013, de 15
d’octubre, i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d’impuls de l’activitat econòmica, aquest conveni s’ha de publicar al BOP i al web de
Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, accessible des del
Portal de la Transparència.
Onzena.- Aquest conveni té naturalesa administrativa d’acord amb la Llei 40/2015,
de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i per tant les qüestions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni se sotmetran a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, perquè així consti, ambdues parts signen el present conveni, en la data de la
signatura electrònica.

Salvador Balliu i Torroella

Montserrat Roura Massaneda

El president
Pel Consell Comarcal de la Selva
Selva

L’alcaldessa
Per l’Ajuntament de Riudellots de la

Joan Manso i Bosoms

Èlia Masó Tamayo

El vicesecretari del Consell Comarcal
Pel Consell Comarcal de la Selva
Selva

La secretària de l’Ajuntament
Per l’Ajuntament de Riudellots de la

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- URGENTS
9.0.- PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari/ària, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el/la president/a
amb mi.
Signat electrònicament,

