ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 10 de març de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:30 h
Lloc: sala 1 de juntes
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Èlia Massó i Tamayo, Secretària
Han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
3.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES PÚBLIQUES.
CONVOCATÒRIA LICITACIÓ.
4.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES DELS
CAMINS RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS. CONVOCATÒRIA I
LICITACIÓ.
5.- SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D'ARRANJAMENT DE L'ASFALTATGE DELS
CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE
LA SELVA. ACCEPTACIÓ CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES.
6.- REPOSICIÓ D’UN FANAL. CONTRACTACIÓ
7.- SUBMINISTRAMENT LLIBRES PER LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOST.
8.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA NEVERA FRIGORÍFICA
9.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER LA IMPARTICIÓ D’UNA FORMACIÓ DE
CARRETONS ELEVADORS
10.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU A UN PAQUET DE 50 HORES PER
TASQUES DE MANTENIMENT DE LA NOVA WEB MUNICIPAL.
11.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL PAQUET INFORMATIU DE TVGIRONA
12.- FORMACIÓ CISTELLA ELEVADORA AUTOESCOLA LIA
13.- SERVEI REDACCIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT AL C/ GINESTA. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
14.- PRORROGA DEL CONTRACTE
15.- ESTABLIMENT PREU PÚBLIC ENTRADES TAQUILLA REPRESENTACIONS TEATRALS
SALA D'ACTES

16.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS). DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON
ANY 2020
17.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AGRUPACIÓ CULTURAL I
ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY 2020
18.- ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC. ACTIVITATS ANY
2020
19.- URGENTS:
19.1- CONTRACTACIÓ TALLER ARTÍSTIC PELS NENS I NENES DE L'ESCOLA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
20.- PRECS I PREGUNTES
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data
25 de febrer de 2020.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES
Vistes les relacions de factures que s’indiquen.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/4 que s’adjunta al present com
annex, d’import DOS-CENTS SETANTA MIL CINC-CENTS TRENTA-ÚN EUROS I VINT-IQUATRE CÈNTIMS (270.531,24€).
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES
PÚBLIQUES. CONVOCATÒRIA LICITACIÓ.
Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 25 de febrer
de 2020, es va incoar expedient per a la contractació del servei de conservació i
millora de les lleres públiques dels recs i rieres que travessen el municipi, justificant
que la necessitat a satisfer mitjançant el contracte, és la millora hidràulica i ambiental
dels diferents recs i rieres que travessen el municipal, per tal de garantir que en
períodes de fortes crescudes, no es produeixin desbordaments o fins i tot inundacions
originades pel mal estat dels recs i rieres.
Vist l’informe emès per la regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia
d’aquest Ajuntament, sobre la insuficiència de mitjans personals i materials d’aquesta
Corporació per a l’execució dels treballs.

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 l’esmentat servei.
Vist el certificat emès per la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de
crèdit suficient.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactat a l’efecte, així com
la Memòria tècnica del programa d’actuacions per a la conservació i millora de les
lleres publiques, redactada pels serveis tècnics municipals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de 21 de juny de 2019; sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposa; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació instruït i convocar licitació pública per a
la contractació del servei de conservació i millora de les lleres dels recs i rieres que
travessen el municipi, mitjançant procediment obert simplificat, determinant-se
l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a un sol criteri de valoració.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria tècnica
que regiran el contracte i que consten incorporats a l’expedient administratiu.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la següent
partida pressupostària:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

454.21003

41.382,00.-€

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament, amb
el contingut contemplat a l’Annex III de la LCSP, juntament amb la resta d’e
documentació integrant de l’expedient de contractació, i en particular, l’informe
d’insuficiència de mitjans, el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria
tècnica.
CINQUÈ.- Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

Presidenta: Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa de la Corporació, del
grup municipal PDeCAT.

Vocals:
o
Miquel Salvans i Brunsó o altre/a regidor/a en qui delegui, del grup municipal
d’ERC.
o
Èlia Massó i Tamyo, Secretària-interventora de la Corporació.
o
Emma Masó i Casadellà, arquitecta tècnica municipal.

o
Oriol Romero Sánchez, enginyer municipal.

Secretària: Montserrat Fàbrega i Comas, tècnica d’administració general de la
Corporació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESBROSSAMENT I SEGA DELS MARGES
DELS CAMINS RURALS I D'ALGUNES ZONES VERDES MUNICIPALS.
CONVOCATÒRIA I LICITACIÓ.
Mitjançant acord de la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 25 de febrer
de 2020, es va incoar expedient per a la contractació del servei de desbrossament i
sega dels marges dels camins rurals i d’algunes zones verdes municipals, justificant
que la necessitat a satisfer mitjançant el contracte, és millorar la visibilitat i la
seguretat dels diferents usuaris dels camins públics rurals i també dels de les vies
verdes, i reduir el risc d’incendi forestal.
Vist l’informe emès per la regidora responsable de l’àrea de medi ambient i pagesia
d’aquest Ajuntament, sobre la insuficiència de mitjans personals i materials d’aquesta
Corporació per a l’execució dels treballs.
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 l’esmentat servei.
Vist el certificat emès per la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de
crèdit suficient.
Examinat el plec de clàusules administratives particulars, redactat a l’efecte, així com
la Memòria tècnica del programa d’actuacions per a la sega dels marges dels camins
rurals i algunes zones verdes municipals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de 21 de juny de 2019; sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposa; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació instruït i convocar licitació pública per a
la contractació del servei de desbrossament i sega dels marges dels camins rurals i
d’algunes zones verdes municipals, mitjançant procediment obert simplificat,
determinant-se l’oferta econòmicament més avantatjosa en base a un sol criteri de
valoració.
SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria tècnica
que regiran el contracte i que consten incorporats a l’expedient administratiu.

TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la següent
partida pressupostària:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

454.21003

16.231,33.-€

QUART.- Publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament, amb
el contingut contemplat a l’Annex III de la LCSP, juntament amb la resta d’e
documentació integrant de l’expedient de contractació, i en particular, l’informe
d’insuficiència de mitjans, el Plec de clàusules administratives particulars i la Memòria
tècnica.
CINQUÈ.- Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

Presidenta: Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa de la Corporació, del
grup municipal PDeCAT.

Vocals:
o
Miquel Salvans i Brunsó o altre/a regidor/a en qui delegui, del grup municipal
d’ERC.
o
Èlia Massó i Tamyo, Secretària-interventora de la Corporació.
o
Emma Masó i Casadellà, arquitecta tècnica municipal.
o
Oriol Romero Sánchez, enginyer municipal.

Secretària: Montserrat Fàbrega i Comas, tècnica d’administració general de la
Corporació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.SERVEI
DE
REDACCIÓ
DEL
PROJECTE
D'ARRANJAMENT
DE
L'ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. ACCEPTACIÓ CONDICIONS
TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament de prosseguir amb els treballs d’arranjament de
l’asfaltatge dels diferents carrers del Polígon industrial del municipi, i concretament
dels carrers Arboç, Romaní i Farigola, els quals presenten un avançat estat de
degradació; es va demanar pressupost al Consell Comarcal de la Selva, per a la
redacció del corresponent projecte tècnic que defineixi les obres necessàries per a
l’asfaltatge dels mateixos.
Vistes les condicions tècniques i econòmiques presentades pels serveis tècnics del
Consell Comarcal de la Selva (E2019005983 de 27/11/2019), amb el següent resultat:

Taxa a meritar
Bonificació 25% (municipi d’entre 2000 i 5000 habitants)
4% despeses d’estructura general
Assegurança RC
Total (*)

5.666,94.-€
-1.416,73.-€
170,00.-€
160,96.-€
4.581,17.-€

(*) Import exempt d’IVA, atesa la seva configuració com a taxa inclosa dins les Ordenances
fiscals del Consell Comarcal de la Selva

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea de territori i obres públiques d’aquest
Ajuntament; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de manifest que no
s’està alterant l’objecte del contracte.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar les condicions tècniques i econòmiques presentades pel
CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, amb NIF P-6700002F, amb domicili a Santa
Coloma de Farners-17430, al Passeig Sant Salvador, 25-27; per import de QUATRE
MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (4.581,17.-€), exempt
d’IVA; per a la redacció del projecte d’arranjament de l’asfaltatge dels carrers Arboç,
Romaní i Farigola del Polígon industrial de Riudellots de la Selva.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.1531.61901.
TERCER.- D’acord amb el document de condicions tècniques i econòmiques
elaborat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva, el corresponent projecte
tècnic s’haurà de lliurar a aquest Ajuntament en el termini de dos mesos a comptar
des de la data de confirmació de l’encàrrec.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- REPOSICIÓ D’UN FANAL. CONTRACTACIÓ
Vist que el passat 24 de febrer, un camió va impactar amb un fanal de l’Avinguda Mas
Pins, a prop de l’empresa Rodi, i el va torçar.
Donat que el vigilant va acudir al lloc dels fets i entre ambdues parts van redactar una
declaració amistosa d’accident.

Atès que, tot i això, el vigilant va emetre un informe de l’incident.
Donat que s’ha de restituir la columna del fanal, l’empresa de manteniment ens ha fet
arribar un pressupost de reposició de la columna, amb r/e E2020001200, de 28 de
febrer de 2020:
Empresa
INSTAL·LACIONS
RIUDELLOTS
SERVEIS
APLICACIONS SL

Objecte
Canvi de la columna d’un
fanal

I

Import
(IVA
exclòs)
1.155,90.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per la Sra. Carme Camps Goy
regidora responsable de l’àrea de medi ambient d’aquest Ajuntament, sobre la
necessitat i finalitat del pressupost a satisfer, així com sobre l’adjudicatari del mateix
essent l’empresa de manteniment de l’enllumenat de la zona.
Donat que 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.- Acceptar el pressupost presentat per la companyia mercantil
INSTAL·LACIONS RIUDELLOTS SERVEIS I APLICACIONS SL amb NIF B17633264 i amb
domicili a Riudellots de la Selva-17457 al c/ Sant Jordi, 4-6, per un import de
1.398,64.-€ (Iva inclòs), per la reposició de la columna d’un fanal.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.165.21001.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat, juntament amb
un exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta
i signada a les oficines municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- SUBMINISTRAMENT
ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

LLIBRES

PER

LA

BIBLIOTECA

MUNICIPAL.

Atès que aquest Ajuntament vol fomentar i dinamitzar la lectura en general, i
especialment la dels infants i joves del municipi, així com també satisfer les
necessitats dels usuaris de la biblioteca, s’ha demanat pressupost a l’estanc del
municipi per la compra de llibres de lectura per a la biblioteca, amb el següent

resultat:
Empresa

Objecte

SUSANA
XIFRA
(L’ESTANC)

QUINTANA

Llibres per la biblioteca
municipal.

Import
(IVA exclòs)
1.217,89.-€

Vist el document de proposta de despesa de contracte menor emès per la Sra. Cristina
Pineda Espinosa, regidora de cultura d’aquest Ajuntament, sobre la necessitat i
finalitat del contracte a satisfer, així com sobre l'adjudicatari del mateix.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació
Local mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sense
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 SUSANA XIFRA QUINTANA amb
NIF 40333957F, i domicili a Riudellots de la Selva-17457, al carrer Estació, 7 per un
import de 1268,99.-€ (IVA inclòs), pel subministrament de llibres per la biblioteca
municipal.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.3321.22001.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessada juntament amb
un exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament
omplertes i signades a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del
servei.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UNA NEVERA FRIGORÍFICA
Vist que l’Ajuntament està interessat en instal·lar una nevera frigorífica en el pavelló,
destinada a les entitats del municipi que usin les instal·lacions esportives i que hagin
de guardar aliments o refrescos en fresc.
Vist que s’ha presentat el següent pressupost:
R/E núm.

Empresa

E2020000857

INSTAL·LACIONS
MARTÍ DURAN SL

Import
(IVA no inclòs)
940,00.-€

Import
(IVA inclòs)
1.137,40.-€

Vista la proposta d’aprovació de la contractació de despesa, formulada pel regidor
d’esports i Joventut.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN
SL, amb NIF B17246992 i domicili al carrer Estació, 23, de 17457-Riudellots de la
Selva, per import total de 1.137,40.-€ IVA inclòs; per al subministrament d’una
nevera frigorífica.
SEGON.- Disposar que la present contractació anirà a càrrec de la partida
2020.920.63501 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’empresa interessada,
juntament amb un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar
degudament signada, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER LA IMPARTICIÓ D’UNA FORMACIÓ
DE CARRETONS ELEVADORS
Vist que és voluntat d’aquest Ajuntament organitzar una formació en conducció de
carretons elevadors i de portapalets apilador elèctric, de vuit hores de durada total,
per a les persones que desitgen millorar la seva ocupabilitat i inserció en el món
laboral a través de formacions específiques.
Vist que s’han sol·licitat els següents pressupostos per a la impartició de l’anterior
formació:
EMPRESA
Joan
Carles
(Autoescola Lia)
Alba
Instituto
Formación SL

López
Técnico

Arce
de

R.E.

IMPORT TOTAL
EXEMPT)

E2019005828

75.-€/alumne

E2019006259

610€
(màxim
alumnes)

(IVA

15

Vist que l’Ajuntament disposa en propietat d’un carretó elevador, però que no d’un
portapalets apilador elèctric, s’han sol·licitat pressupost per al lloguer durant un dia i
transport i recollida d’un portapalets elèctric apilador a l’empresa Serveis Panella SL
amb registre d’entrada número E2020001318, per import total de 60,50.-€ (IVA
inclòs).

Vista la proposta d’aprovació de l’anterior despesa formulada pel regidor de
dinamització econòmica, i a on establia que enguany podrien realitzar l’esmentada
formació, un màxim de 8 persones. I que la Casa de Cultura ha registrat un total de 8
persones inscrites en la formació.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat pel Sr. Joan Carles López Arce, per
un import total de 600,00.-€ (IVA exempt) per la impartició d’una formació en
conducció de carretons elevadors de vuit hores de durada.
SEGON.- Disposar que la present contractació anirà a càrrec de la partida
430.22699 del pressupost vigent.
TERCER.- Aprovar el pressupost presentat per a l’empresa Serveis Panella, S.A
amb NIF B17571746 i domicili a l’Avinguda Mas Pins 81 de Riudellots de la Selva
(17457), per un import de 60,50.-€ (I.V.A. inclòs) per al lloguer durant un dia,
transport i recollida d’un portapalets elèctric apilador.
QUART.- Disposar que la present contractació anirà a càrrec de la partida
1531.20300 del pressupost vigent.
CINQUÈ.- Donar trasllat de la present resolució als interessats, juntament amb
el model de declaració responsable, que hauran d’entregar a l’Ajuntament abans de
l’inici dels treballs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU A UN PAQUET DE 50 HORES
PER TASQUES DE MANTENIMENT DE LA NOVA WEB MUNICIPAL.
Atès que mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada
el dia 10 de setembre de 2019 es va aprovar el pressupost pel servei de programació
d’una nova pàgina web de l’Ajuntament a l’empresa Blau Pixel Internet SL.
Atès que un cop publicada la nova web, diversos regidors i empleats municipals han
proposat realitzar diversos canvis a la nova web, i que aquests canvis només els pot
realitzar l’empresa que ha dissenyat la nova web, s’ha sol·licitat el següent pressupost
per a la contractació de 50 hores de manteniment web:
Registre d’entrada
E2020001327

Proveïdor
Blau Pixel Internet SL

Import IVA inclòs
2.041,88.-€

Vista la proposta de despesa emesa pel regidor de comunicació d’aquest Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Blau Pixel Internet SL,
amb NIF B55189450 i domicili a l’avinguda Mas Pins, 150 de 17457 Riudellots de la
Selva, relatiu al servei de 50 hores de manteniment web, i per un import total de
2.041,88.-€ (IVA inclòs). Disposar que la despesa derivada d’aquesta contractació
anirà a càrrec de la partida 920.22706 del pressupost vigent.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, juntament
amb un exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU AL PAQUET INFORMATIU DE
TVGIRONA
Atès que aquest Ajuntament té la voluntat de difondre l’acció de govern que
desenvolupa al llarg de l’any.
Vist el pressupost presentat per la televisió local de les comarques gironines, Televisió
Girona SL, amb registre d’entrada número E2020000990, per import de 255.-€ (IVA
no inclòs) al mes, que inclou un seguiment informatiu de l’actualitat (una notícia a la
setmana, amb un mínim de quatre noticies al mes, entrega de la notícia en format
web, i una entrevista amb qualsevol àrea de l’ajuntament un cop cada dos mesos als
serveis informatius o al magazine.
Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa pel regidor de comunicació
d’aquest Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per Televisió Girona SL, amb NIF

B17503038 i domicili a l’avinguda de Sant Francesc, 8 de 17001 Girona, per import
total de 3.702,60.-€ (IVA inclòs); i que es facturaran a través de 12 factures mensuals
de 308,55.-€ (IVA inclòs).
SEGON.- Disposar que la despesa resultant de la present contractació serà a
càrrec de la partida 330.22602 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’empresa interessada, juntament
amb un exemplar de la declaració responsable, que haurà de retornar degudament
signada a aquest Ajuntament, amb caràcter previ a l’inici dels treballs.

Resultat: Aprovat per unanimitat

12.0.- FORMACIÓ CISTELLA ELEVADORA AUTOESCOLA LIA
Vist que el cap de la brigada municipal de Riudellots de la Selva necessita disposar de
la formació en conducció i maneig de cistelles elevadores, de 8 hores de durada.
L’Ajuntament ha sol·licitat el següent pressupost:
Registre d’Entrada
E2020000796

Proveïdor
Joan Carles Lopez Arce

Import (I.V.A exempt)
220,00.-€

Vist la proposta d’aprovació de l’anterior despesa emesa per la regidora de pagesia i
medi ambient, Carme Camps.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuades per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Joan Carles Lopez
Arce, per import total de 220,00.-€ (IVA exempt), relatiu al servei de formació de
conducció i maneig de cistelles elevadores, amb una durada total de 8 hores.
SEGON.- Disposar que la present contractació anirà a càrrec de la partida
920.16200 del pressupost vigent.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb un
exemplar de declaració responsable, que haurà de retornar degudament signada a les
oficines municipals, amb caràcter previ a l’inici de la prestació del Servei.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.0.- SERVEI
URBANÍSTIC

DE

REDACCIÓ

DE

MODIFICACIÓ

DE

PLANEJAMENT

És voluntat d’aquest Ajuntament dur a terme les obres d’urbanització del C/ Ginesta,
situat al límit del Polígon industrial amb el sòl no urbanitzable. Per tal que la circulació
de vehicles i vianants en aquest carrer sigui segura, es fa necessària l’ampliació de la
secció del carrer; la qual cosa comporta que prèviament s’hagi de modificar el
planejament urbanístic del municipi per adequar-lo al compliment d’aquell objectiu.
Vista la proposta formulada pel Consell Comarcal de la Selva (E2020001264 de
03/03/2020), per a la redacció de la modificació puntual del Text refós de les Normes
subsidiàries de planejament als efectes d’ampliar la secció del carrer Ginesta, la qual
estableix que per a complir aquest objectiu es fa necessari:
-

Modificar puntualment el límit del sòl urbà, de manera que una petita franja
de sòl no urbanitzable passi a classificar-se com a sòl urbà, sistema viari.
Modificar puntualment uns terrenys classificats com a sistemes d’espais
lliures (zona verda).
Modificar puntualment uns terrenys classificats com a sistema
d’equipaments.
Modificar parcialment parcel·les amb aprofitament.

Vist que els honoraris del Consell Comarcal per a la redacció de la modificació del
planejament són:
-

Taxa de l’assistència:
Bonificació del 25%:
Subtotal:
Documents ambientals (*):
4% despeses generals:
Total:

7.555,00.-€
-1.888,75.-€
5.666,25.-€
2.000,00.-€
226,65.-€
7.892,90.-€

(*) Redacció dels documents ambientals necessaris per a una avaluació ambiental simplificada.
En el cas que la OTAA determini que és necessària una avaluació ambiental ordinària, caldrà
incrementar l’import per la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i el Document Resum
de3 l’EAE, si s’escau.

Vista la proposta de despesa de contracte menor de servei emesa pel Sr. Josep Mª
Corominas i Pujol, regidor responsable de l’àrea d’obres públiques i territori d’aquest
Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències 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 les condicions econòmiques presentades pel CONSELL
COMARCAL DE LA SELVA, amb domicili a Santa Coloma de Farners-17430, al Passeig
Sant Salvador, 25-27, i amb CIF P-6700002F, per al servei d’assistència tècnica en la
redacció de la modificació del Text refós de les Normes subsidiàries de planejament de

Riudellots de la Selva al C/ Ginesta; per import de SET MIL VUIT-CENTS NORANTADOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (7.892,90.-€), exempt d’IVA.
SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.22502.920.
TERCER.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal de la Selva.
Resultat: Aprovat per unanimitat

14.0.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE
La Junta de Govern Local en sessió del passat 19 de març de 2019 va acordar
l’adjudicació del 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 anual de VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS
(22.499,00.-€), més QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTANOU CÈNTIMS (4.724,79.-€), en concepte d’IVA.
Atès que termini del contracte de conformitat amb el plec de clàusules administratives
particulars aprovat per Junta de Govern Local del dia 14 de gener de 2019 i l’art. 29.2
de la Llei de Contractes Sector Públic, llei 9/2017 de 8 de novembre, és d’un any, amb
possibilitat de pròrroga per dos anys més.
Atès que tant l’equip de Govern com el Sr. Marc Sureda i Pons en representació de
NOTIDIG S.L, estan d’acord en procedir a la pròrroga del present contracte fins al dia
31 de març de 2021.
Atès que ambdues parts han manifestat el seu acord a renunciar a la pròrroga del
darrer any prevista en el plec, així com al dret a percebre qualsevol indemnització, per
aquesta circumstància.
Atès la instància presentada pel Sr. Marc Sureda i Pons en representació de NOTIDIG
S.L amb NIF B64984420 el passat dia 24 de febrer (reg. entrada núm. 1100), on posa
de manifest la conformitat de la mercantil a la finalització del contracte de
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON
GOVERN I PARTICIPACIÓ CIUTADANA el dia 31 de març de 2021.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del contracte DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
INSTITUCIONAL, ENTORN DIGITAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ
CIUTADANA pel termini d’1 any, per import de 22.499,00 € i 4.724,75 en concepte
d’iva, sense que les seves característiques puguin ser alterades durant el termini de
pròrroga, sens perjudici de les modificacions que es puguin preveure de conformitat
amb l’establert en els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de

Contractes del Sector Públic.
SEGON.- RENUNCIAR ambdues parts a sol·licitar qualsevol indemnització per la
finalització del contracte el dia 31 de març de 2021.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a NOTIDIG, S.L., amb NIF B-64.984.420 i
domicili a Llagostera-17240, carrer Consellers, 15.

Resultat: Aprovat per unanimitat

15.0.- ESTABLIMENT PREU PÚBLIC ENTRADES TAQUILLA REPRESENTACIONS
TEATRALS SALA D'ACTES
Vista la ordenança fiscal núm. 25 reguladora dels preus públics que s’estableix a
l’empara del que disposen els articles 5.B.b) i 5.D.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; articles 6.1 i 8.1.b) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, article 127 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Disposició
addicional 2. De la Llei 8/1989, de 13 d’abril de Taxes i Preus Públics.
Atès que la mateixa ordenança considera que els preus públics son les prestacions
pecuniàries que s’han de satisfer per la prestació de serveis o la realització d’activitats
de la competència de l’entitat local sempre que no concorri cap de les circumstàncies
especificades en la lletra b) de l’article 20.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament d’establir un preu únic per a l’entrada a
taquilla, de les representacions teatrals no professionals que es duguin a terme a la
Sala d’Actes municipal. En el cas de grups professionals quedarà determinat i valorat
en l’acord d’adjudicació.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER- Aprovar provisionalment l’establiment del nou preu públic únic de 5 €,
corresponent a l’entrada a taquilla de les representacions teatrals no professionals que
tinguin lloc a la Sala d’Actes municipal. En el cas de grups professionals quedarà
determinat i valorat en l’acord d’adjudicació.
SEGON.- Sotmetre el present acord a informació pública, pel termini de trenta
dies hàbils, mitjançant publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler
d’anuncis municipal, a fi de que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimi oportunes.
TERCER.- L’aprovació provisional s’entendrà elevada a definitiva si no es
produeixen reclamacions en el termini indicat, procedint en aquest cas, a la publicació
íntegra dels preus públics aprovats.

QUART.- Informar al Ple municipal de l’adopció d’aquest acord en la propera
sessió ordinària que tingui lloc.

Resultat: Aprovat per unanimitat

16.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS DEL POLÍGON DE RIUDELLOTS DE LA SELVA (APRS).
DINAMITZACIÓ DEL POLÍGON ANY 2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 2 de març de 2020 amb registre
d’entrada número E2020001234 pel col·laborador Sr. Xavier Fuentes, en representació
de l’Associació de Propietaris del Polígon de Riudellots de la Selva (APRS), per les
accions de dinamització empresarial i vigilància del polígon industrial durant l’any
2020. Acompanya a la instància de la següent documentació:
- Memòria explicativa de l’activitat per la qual es demana la subvenció
- Pressupost de l’activitat
- Declaració responsable de reunir els requisits per ser
beneficiari de la
subvenció d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2013 general de subvencions
Atès que la referida entitat ha justificat degudament les subvencions que li han estat
concedides fins el moment.
Vist que el Pla d’acció de desenvolupament econòmic Local pels anys 2015-2020,
aprovat per la Corporació per Resolució Alcaldia 2015/237, de 20 de maig de 2015, té
entre d’altres, com a línia estratègica el desenvolupament empresarial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la dinamització empresarial del
Municipi i donar suport al servei de vigilància que té contractada aquesta entitat per
tal de vetllar per la seguretat de les empreses del polígon.
Vist l’informe favorable emès pel Regidor de Dinamització Econòmica en data 5 de
març de 2020 en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida
pressupostària número 430.48018 del pressupost municipal de l’exercici 2020
d’aquesta Corporació.
Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la
despesa que es proposa contreure.

FONAMENTS DE DRET
1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències
locals.
2. Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden
atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa.
3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es
poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost
municipal.
4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva també regula la concessió directa de subvencions.
5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon Govern.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Associació de Propietaris del Polígon industrial de
Riudellots de la Selva (APRS) amb CIF número G17369372, una subvenció per import
de 6.000,00€ per les accions de dinamització empresarial i 12.000,00€ pel servei
privat de vigilància en el polígon industrial de Riudellots de la Selva, tal i com es
detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000213

Nom
del
beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

la

Període
l’activitat

de

APRS

G17369372

15/11/2019
al
30/11/2020

Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvenciona
bles

Import de la
subvenció

Accions
de
dinamització
empresarial
i
vigilància polígon
Percentatge
de
finançament

130.728,00€

130.728,00€

18.000,00€

13,77%

130.728,00€

Import
justificar

a

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 430.18018 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al
compliment de les següents condicions:
- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que

fonamenta la concessió de la subvenció.
- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la
finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció
concedida abans del dia 30 de novembre del 2020, per import igual o superior a
130.728,00€, amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació:
- Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. S’admetran factures justificatives corresponents al període
subvencionable del 15 de novembre del 2019 al 30 de novembre del
2020.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau.
I a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de la justificació.
- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o difusió
que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. S’haurà de
presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual,
utilitzada en la difusió pública.
- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.
- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
QUART.- Disposar que el pagament anticipat o bestreta de les subvencions
abans de la justificació s’efectuarà prèvia sol·licitud expressa per part d’aquesta
associació. L’import màxim que es pot sol·licitar com a bestreta és del 80% de l’import
concedit en el punt primer.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al

reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la
Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’Associació de Propietaris del Polígon
Industrial de Riudellots de la Selva (APRS) pel seu coneixement, i si en un termini d’un
mes no manifesta el contrari, s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions
generals i específiques per a la seva aplicació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

17.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AGRUPACIÓ
CULTURAL I ESPORTIVA RIUDELLOTS PER LES DESPESES DE L'ANY 2020

RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Agrupació Cultural i Esportiva
Riudellots (ACER) registre entrada número E2020000938 de data 13 de febrer de
2020, per sufragar part de les despeses de l’any 2020, en concepte de mutualitats,
inscripcions d’equips, arbitratges i material mèdic, etc., pels equips de la secció de
futbol sala, atletisme i ciclisme.
Atès que la previsió de despeses realitzada per aquesta associació per l’any 2020 és
de 37.700,00€ i la previsió d’ingressos ascendeix a 17.500,00€.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és la
promoció de l’esport a tots els nivells; per això es considera convenient donar suport
econòmic a les entitats esportives municipals.
Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta del 80% de l’import
que es concedeixi.
Vist l’informe favorable emès pel Regidor d’Esports en data 5 de març de 2020 en
relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida
pressupostària número 341.480011 del pressupost municipal de l’exercici 2020
d’aquesta Corporació.
Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la
despesa que es proposa contreure.
FONAMENTS DE DRET

1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències
locals.
2. Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden
atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa.
3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es
poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost
municipal.
4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva també regula la concessió directa de subvencions.
5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon Govern.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots (ACER), una
subvenció per import de 20.000,00€, per sufragar part de les despeses de l’any
2020, dels equips de la secció de futbol sala, d’atletisme i ciclisme, tal i com es detalla
a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000218

Nom
del
beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

la

Període
l’activitat

ACER

G17414004

15/11/2019
al
30/11/2020

Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvenciona
bles

Import de la
subvenció

Activitat
esportiva
any
2020
(futbol
Sala, atletisme i
ciclisme)
Percentatge
de
finançament

37.700,00€

37.700,00€

20.000,00€

53%

37.700,00€

Import
justificar

de

a

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 431.48011 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al
compliment de les següents condicions:
- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.

- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la
finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció
concedida abans del dia 30 de novembre del 2020, per import igual o superior a
37.700,00€, amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació:
- Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. S’admetran factures justificatives corresponents al període
subvencionable del 15 de novembre del 2019 al 30 de novembre del
2020.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau.
I a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de la justificació.
- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o difusió
que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. S’haurà de
presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual,
utilitzada en la difusió pública.
- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.
- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració
responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
QUART.- Atorgar a aquesta entitat un avançament de l’import concedit en el
punt primer en concepte de bestreta del 80% per import de 16.000,00€.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la

Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
SETÈ.- Notificar el present acord a l’Agrupació Cultural i Esportiva Riudellots
(ACER) pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la
seva aplicació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

18.0.- ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC ENTITATS: LES VEUS DEL CRIC.
ACTIVITATS ANY 2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Francesc Xavier Dilmé Raset, com a
President de l’entitat la Coral “Les Veus del Cric”, el dia 3 de març de 2020 amb
registre d’entrada número E2020000684, per fer front a les despeses derivades de les
activitats programades per l’any 2020 i pressupostades per import total de 8.342,58€.
Acompanya a la instància de la següent documentació:
- Memòria explicativa de l’activitat per la qual es demana la subvenció
- Pressupost de l’activitat
- Declaració responsable de reunir els requisits per ser
beneficiari de la
subvenció d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2013 general de subvencions
Atès que la referida entitat, ha justificat degudament les anterior subvencions
concedides.
Vist l’interès públic de les activitats proposades per aquesta entitat durant l’any 2020
pel foment de la cultura popular i tradicional catalana.
Vist l’informe emès per l’Alcaldessa en data 5 de març de 2020 en relació a la petició
de subvenció sol·licitada per aquesta entitat.
Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta del 80% de l’import
que es concedeixi.
Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida
pressupostària número 330.48009 del pressupost municipal de l’exercici 2020
d’aquesta Corporació.
Vist que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la
despesa que es proposa contreure.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 240.1 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 122.1 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (en endavant, ROAS), els ens locals poden atorgar subvencions i ajuts de
contingut econòmic o d’una altra naturalesa a favor d’entitats públiques o privades i
de particulars que fan activitats que complementen o supleixen les competències
locals.
2. Articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en
endavant, LGS), 55 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la LGS (en endavant, RLGS), i 125 del ROAS, les subvencions es poden
atorgar en règim de concurrència competitiva, o bé de forma directa.
3. Articles 22.2.a) i 28 de la LGS, 65 RLGS, i 125.2 del ROAS, les subvencions es
poden atorgar directament quan estiguin previstes singularment en el pressupost
municipal.
4. Article 9 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva també regula la concessió directa de subvencions.
5. Articles 8.1 f) i G) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon Govern.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a la Coral “Les Veus del Cric” una subvenció per import de
4.530,87€, per al finançament de la seva activitat cultural per l’any 2020, que es
detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000217
Cost total de
l’activitat
pressupostada

8.342,58€

Nom
del
beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

Coral “Les
Veus
del
Cric”
Cost de les
despeses
subvencion
ables

G55115000

Activitats de la
coral any 2020*

Import de la
subvenció

Percentatge
finançament

8.142,58€

4.530,87€

Veure quadre*

*Activitat i percentatge subvencionat:
Activitat
Import
pressupost
10 mensualitats de classes de 2.500,00€
cant
Acompanyament
280,00€
instrumentista (4 concerts)
Despeses pel concert de Nadal
193,56€
Despeses pel concert d’estiu
200,00€
Viatge a Albània “Catalunya 4.716,00€
Canta” per mostrar la cultura
popular
catalana
a
nivell
mundial

la

de

Període
l’activitat

de

15/11/2019
al
30/11/2020
Import
a
justificar

8.142,58€

Percentatge
subvencionat
100%

Import
subvencionat
2.500,00€

70%

196,00€

100%
0%
30%

193,56€
0,00€
1.414,80€

Nous uniformes d’estiu (camisa 453,02€
50%
226,51€
blanca amb escut)
TOTAL
8.342,58€
4.530,87€
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 330.48009 del pressupost
del corrent exercici.
TERCER.- Subjectar l’atorgament de la concessió d’aquesta subvenció al
compliment de les següents condicions:
- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de la subvenció.
- Executar l’activitat subvencionable de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, d’acord amb l’article 55 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
- Justificar el compliment dels requisits, les condicions, la realització de l’activitat i la
finalitat de la subvenció concedida. En aquest sentit, s’ha de justificar la subvenció
concedida abans del dia 30 de novembre del 2020, per import igual o superior a
8.142,58€, amb els models normalitzats aprovats per aquesta corporació:
- Compte justificatiu simplificat: inclou una memòria d’actuació, memòria
econòmica justificativa de l’activitat subvencionada (relació ingressos i
despeses) i certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social. S’admetran factures justificatives corresponents al període
subvencionable del 15 de novembre del 2019 al 30 de novembre del
2020.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau.
I a qualsevol altra de comprovació i control financer que puguin dur a terme els
òrgans de control competents tan nacionals com comunitaris, i aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
- Que els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fins rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de la justificació.
- Publicitat: S’haurà de fer constar expressament el suport econòmic de la
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en qualsevol acta, acció de publicitat o difusió
que realitzin sobre les actuacions objecte de la present subvenció. S’haurà de
presentar amb la justificació un exemplar de la producció gràfica o audiovisual,
utilitzada en la difusió pública.
- Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no
s’hagi declarat amb la sol·licitud.
- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. Tanmateix l’import total de les subvencions
rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a
desenvolupar.
- Comunicar qualsevol modificació que es produeix en el contingut de la declaració

responsable de la sol·licitud, durant la vigència de l’actuació objecte de la subvenció.
QUART.- Atorgar a aquesta entitat un avançament de l’import concedit en el
punt primer en concepte de bestreta del 80% per import de 3.624,69.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en
aquesta resolució i en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de
Riudellots de la Selva, pot donar lloc a la revocació de la subvenció concedida i al
reintegrament, fins i tot per la via administrativa, de les quantitats lliurades.
SISÈ.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, en la
Llei General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament.
SETÈ.- Notificar el present acord a la Coral “Les Veus del Cric” de Riudellots de
la Selva pel seu coneixement, i si en un termini d’un mes no manifesta el contrari,
s’entén acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques per a la
seva aplicació.

Resultat: Aprovat per unanimitat

19.0.- URGENTS:
19.1.- CONTRACTACIÓ TALLER ARTÍSTIC PELS NENS I NENES DE L'ESCOLA DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA
Atès que des de l’Escola de Riudellots s’ha proposat la realització d’un taller per tal
que els/les alumnes de l’Escola puguin desenvolupar la seva vessant més artística.
Atès que el taller artístic es durà a terme en dues sessions d’una durada de 45 minuts.
S’impartirà els següents dies: 16, 18, 19, 30 de març; 1 i 2 d’abril.
A aquest efecte s’ha demanat pressupost al següent artista:
Empresa
PAU MORALES ALBERT

Objecte
Taller artístic
Escola

alumnes

Import (IVA exclòs)
850.-€

Vista la proposta de despesa de contracte menor emesa per l’alcaldessa Sra.
Montserrat Roura i Massaneda, 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 la urgència de la següent proposta.

SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per Pau Morales Albert amb DNI
40338606X i domicili al carrer Ultònia 8, 4-3 de Girona, per import de 1028,50.-€ (IVA
inclòs) per a la seva realització.
SEGON.- La despesa resultant de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.330.22609.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

20.0.- 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,

