ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 24 DE MARÇ DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de març de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:00 h
Sessió telemàtica
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 VÀRIES
3.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA MES DE
GENER. VARIS
4.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C C I
4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SIMON SA
5.- PROJECTE D'OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA ROTONDA
EXISTENT A L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I L'AVINGUDA MAS PINS
DEL POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ DEFINITIVA.
6.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES PER A LA ZONA D'ESBARJO
DE GOSSOS SITUADA AL COSTAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ
PRESSUPOSTOS.
7.- ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA INSTITUT DE CASSÀ DE
LA SELVA CURS 2019/2020
8.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ DE LA
SELVA. PROGRAMA PLA DE LECTOR CURS 2019/2020
9.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: SUBVENCIÓ A AECC CATALUNYA
CONTRA EL CÀNCER
10.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: AMPA LLAR D'INFANTS
ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020
11.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CALDES DE MALAVELLA, RIUDELLOTS DE
LA SELVA I L'ENTITAT CASTELLERS DE LES GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER EN EL TERRITORI. SUBVENCIÓ ANY 2020

12.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL RIUDELLOTS
SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA TEMPORADA 2019/2020
13.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020
14.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ ANY 2020
15.- FONS DE REPOSICIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 2018.
ACCEPTACIÓ ACTUACIONS EXECUTADES.
16.- URGENTS
17.- 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 la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 10
de març de 2020.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VÀRIES
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/2020/5 que s’adjunta al present com
annex, d’import CENT SETANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS I
SEIXANTA-SET CÈNTIMS (179.934,67€).
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, les
relacions de despeses 1/2020 i 2/2020 per import de QUARANTA MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS I QUARANTA-NOU CÈNTIMS (40.457,49€) i SETANTA-NOU
MIL CENT VINT-I-NOU EUROS I SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (79.129,62€),
respectivament, corresponent al període comprés entre el dia 1 i el 31 de gener de
2020 i entre el dia 1 i 29 de febrer, respectivament, aprovades mitjançant resolució
d’Alcaldia número 2020DECR000240 de data 18 de març de 2020, la qual s’annexa.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA
MES DE GENER. VARIS
El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de La Selva ha tramès diferent
documentació relativa a actuacions diverses de gestió i cobrament de tributs locals
que té delegades, la qual ha estat oportunament revisada i conformada, procedint en
el present estat de sotmetre-la a la Junta de Govern Local per aprovació si s’escau.

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa pel Servei de Recaptació del
Consell Comarcal de La Selva, corresponent als imports recaptats durant el mes de
GENER, en període voluntari i executiu, per un import total de 51.562,55€, pels
conceptes que s’hi detallen.
Ratificar igualment, les devolucions d’ingressos indeguts i/o compensacions
efectuades, i que figuren, especificades i justificades, per un import de 638,00€.
SEGON.- Aprovar el plec de càrrecs corresponents al mes de GENER tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen.
EXERCICI
2020

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

IMPORT
-100,00
526,72
7.529,12
10.704,78
1.800,00
380,79
200,00
21.041,41€

TERCER.- Aprovar les baixes corresponents al mes de GENER tramès pel
mateix Servei de Recaptació del Consell Comarcal de La Selva i referit als conceptes
tributaris i imports que seguidament s’indiquen, disposant-ne la corresponent baixa
dels comptes municipals.
EXERCICI
CONCEPTE
IMPORT
2010
IVTM
77,91
2017
ESCOMBRARIES
290,00
2018
ESCOMBRARIES
290,00
2019
ESCOMBRARIES
290,00
TOTAL BAIXES
947,91€
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- LLICÈNCIES:
4.1.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. C C I
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 12 de març de 2020, amb

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


Exp. Número: X2019000876



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: CAN GRIFOL



Referència Cadastral : 000400900DG83G0001PM



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 21/10/2019)



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

CCI
INSTAL.LACIÓ PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES

Pressupost de l’obra ................................................. 4923,11.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 152,12.-€
SEGON.- L’eficàcia de llicència urbanística atorgada, queda subjecte al
compliment dels següents condicionants:
1.

En relació al contingut del projecte i documentació presentada:

2.

De caràcter urbanístic:

3.

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”

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.
4.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o
productor dels residus i dels gestor dels mateixos.
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. SIMON 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 6 de març de 2020, amb
caràcter favorable.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar la següent llicència urbanística:


Exp. Número: X2020000197



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:



Emplaçament: AV. MAS PINS, 155



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):

SIMON SAU
REBAIX VORERA PER ENTRADA DE CAMIONS

Pressupost de l’obra ................................................. 2226,95.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 68,81.- €


Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal. (Ordenança fiscal núm. 14)
Article 7.1.F Obertura de calicates, rases i anàlegs a carrers o voreres
(Ordenança fiscal núm. 14)
Paviment asfàltic 6’97 € x 10 ml =
69,70.-€
Quota :
69,70.-€

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

En relació al contingut del projecte i documentació presentada: -

6.

De caràcter urbanístic: -

7.

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.

8.

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 es d’import 111,34.- € (Dipòsit previ efectuat
en data 13/03/2020).
TERCER.- Donar trasllat de la present resolució a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- PROJECTE D'OBRES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESCULTURA A LA
ROTONDA EXISTENT A L'ENCREUAMENT ENTRE L'AVINGUDA MAS VILÀ I
L'AVINGUDA MAS PINS DEL POLÍGON INDUSTRIAL. APROVACIÓ DEFINITIVA.
En el marc dels pressupostos participatius endegats per aquest Ajuntament, una de
les propostes seleccionades a executar en el Polígon industrial, va ser la d’instal·lar
una escultura a la rotonda que hi ha a la confluència entre l’Avinguda Mas Vilà i
l’Avinguda Mas Pins del Polígon industrial.
Als efectes de poder executar la proposta, l’Associació de propietaris del Polígon
industrial, va encarregar a l’arquitecte tècnic Sr. Josep Colldeforns Soler els serveis de
redacció del corresponent projecte d’obra per a la instal·lació de l’escultura.
Vist el PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ D’ESCULTURA A ROTONDA (E2019006501 de
30/12/2019), redactat per l’esmentat Sr. Josep Colldeforns Soler, amb la col·laboració
de l’autor de l’escultura Sr. Manel Llopis Banti, amb un pressupost d’execució de
33.057,72.-€, més IVA, és a dir, 39.999,85.-€.
Vist l’Estudi bàsic de seguretat i salut redactat pel mateix arquitecte tècnic
(E2019006409 de 19/12/2019).
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el dia 9 de gener de 2020, el qual
disposa: “(...) El document presentat en data 30 de desembre de 2019 i registre
d’entrada E2019006501 és un projecte signat per l’arquitecte tècnic Josep Colldeforns
Soler, col·legiat núm. 11686 visat en data 27 de desembre de 2019 i amb número de
visat BBD885 pel col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics de Barcelona.
També es disposa de l’Estudi bàsic de seguretat i salut degudament visat.
El document està format per la memòria, antecedents, descripció del projecte,
classificació i qualificació, normativa, justificació de la normativa, amidaments i
pressupost, superfícies d’actuació, plec de clàusules i plànols.
Aquest document resolt els requeriment fets en l’informe de data 13 de desembre de
2019.
Es reitera que abans d’iniciar l’actuació, s’ha de disposar d’autorització de l’Agència
Estatal de Seguretat Aèrea (AESA) atès que el municipi de Riudellots està situada dins
l’àmbit afectat per les servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Girona.
També, abans d’iniciar els treballs caldrà aportar l’assumeix de direcció.”
Vist el procediment establert a l’article 37 i següents del Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist que la Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2020, va
aprovar inicialment el citat projecte tècnic i també l’estudi bàsic de seguretat i salut, i
els va sotmetre a informació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci
a:
- El BOP de Girona número 427, de 28 de gener de 2020
- El tauler d’edictes de l’Ajuntament des del dia 28 de gener de 2020

-

La seu electrònica des del dia 28 de gener de 2020

Vist el certificat emès per la Secretària-interventora municipal, sobre la inexistència
d’al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública del projecte.
L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de govern local, en virtut de
la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de 21 de juny de 2019, sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament el PROJECTE PER A INSTAL·LACIÓ
D’ESCULTURA A ROTONDA (E2019006501 DE 30/12/2019), redactat pel Sr. Josep
Colldeforns Soler, amb la col·laboració de l’autor de l’escultura Sr. Manel Llopis Banti,
el qual té per objecte descriure les obres necessàries per a la instal·lació d’una
escultura a la rotonda existent entre l’Avinguda Mas Vilà i l’Avinguda Mas Pins del
Polígon industrial; amb un pressupost d’execució de TRENTA-TRES MIL CINQUANTASET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (33.057,72.-€), més IVA, és a dir, TRENTANOU MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
(39.999,84.-€).
Aprovar així mateix, l’Estudi bàsic de seguretat i salut redactat pel mateix
arquitecte tècnic (E2019006409 de 19/12/2019).
SEGON.- Publicar el present acord en el BOP de Girona, en el DOGC i al butlletí
informatiu local, així com inserir-lo al tauler d’anuncis de la Corporació, de conformitat
amb l’establert a l’article 39 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny).
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES PER A LA ZONA
D'ESBARJO DE GOSSOS SITUADA AL COSTAT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
ACCEPTACIÓ PRESSUPOSTOS.
Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’il·luminar la zona d’esbarjo per a gossos
situada a prop del cementiri municipal, per tal que els seus usuaris hi puguin anar en
hores de foscor i fer al mateix temps més segura la seva estança; s’ha demanat
pressupost a diferents empreses pel subministrament de les lluminàries i per a la seva
instal·lació, amb el següent resultat:
Concepte
Subministrament
Instal·lació

Proveïdor
Novatilu, SL
Proveïments d’aigua, SA
Instal·lacions Martí Duran, SL

Import (IVA exclòs)
768,00.-€
3.522,45.-€
2.900,00.-€

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, el qual conclou: “A la vista dels
pressupostos rebuts i d'acord amb l'article 5.2 de la instrucció del contracte menor,

aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 d'abril de 2019, es proposa el
següent:
PRIMER.- L'adjudicació del contracte per al subministrament de les lluminàries a favor
de NOVATILU, SL, ja que les característiques tècniques i les condicions econòmiques
de les lluminàries ofertades, s'adeqüen perfectament a les necessitats municipals.
SEGON.- L'adjudicació del contracte per la instal·lació de les lluminàries a favor de
DURAN INSTAL·LACIONS, ja que aquesta empresa presenta l'oferta econòmica més
avantatjosa tenint en compte els preus de mercat.”
Vista la proposta de despesa de contracte menor de subministrament i servei emesa
per la Sra. Carme Camps i Goy, regidora responsable de l’àrea de pagesia i medi
ambient de la Corporació; en la que motiva la necessitat del contracte i es posa de
manifest que no s’està alterant l’objecte del contracte i que les companyies mercantils
Novatilu, SL i Instal·lacions Martí Duran, SL, no han subscrit més contractes menors
que individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000.-€.
Atès que l’adopció d’aquest acord, és competència de la Junta de Govern Local, en
virtut de la delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR000505, de data 21 de juny de 2019, sens perjudici de
la seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Acceptar el pressupost presentat per NOVATILU, S.L., amb domicili a
Manlleu-08560, a la Via Ausetània, 13, i amb NIF B-97.197.916, per import de NOUCENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (929,28.-€), IVA inclòs, per al
subministrament de les lluminàries necessàries per a il·luminar la zona d’esbarjo per a
gossos situada prop del cementiri municipal.
SEGON.- Acceptar el pressupost presentat per INSTAL·LACIONS MARTÍ DURAN,
S.L., amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, al carrer Estació, número 23, per
import de TRES MIL CINC-CENTS NOU EUROS (3.509,00.-€), IVA inclòs, per a la
instal·lació de les lluminàries objecte de subministrament, a la zona d’esbarjo per a
gossos, situada prop del cementiri municipal.
TERCER.- La despesa derivada d’ambdues contractacions serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.165.21001.
QUART.- Donar trasllat del present acord als interessats, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que hauran de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la realització del
subministrament i servei, respectivament.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
CASSÀ DE LA SELVA CURS 2019/2020

AMPA INSTITUT DE

RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Marc Vallès, com a tresorer de
l’AMPA de IES Cassà de la Selva, en data 13 de març de 2019 i amb registre d’entrada
número E2020001483. 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
Vist que l’AMPA de l’IES de Cassà de la Selva anualment compra material per tal que
els alumnes d’ESO i Batxillerat tinguin els materials necessaris pels seus
aprenentatges. Aquest curs, l’AMPA vol destinar les ajudes a l’adquisició de material
informàtic, en concret per l’adquisició de 15 ordinadors portàtils. Atès que no disposen
d’ingressos suficients per adquirir-los, sol·liciten una ajuda econòmica per import de
2.000,00€.
Vist que són 106 els alumnes de Riudellots de la Selva escolalitzats a l’Institut de
Cassà de la Selva.
Vist l’informe favorable emès per la Regidora d’ensenyament en data 18 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 324.48006 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’AMPA IES Cassà de la Selva amb NIF número G17397613,
una subvenció per import 2.000,00€, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000255

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

AMPA IES
CASSÀ

G17397613

15/11/2019
al
30/11/2020

Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvenciona
bles

Import de la
subvenció

Material
informàtic per
alumnes ESO i
Batxillerat
Percentatge de
finançament

4.058,95€

4.058,95€

2.000,00€

49,27%

4.058,95€

Import a
justificar

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 324.48006 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
4.058,95€, 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’AMPA IES Cassà 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

8.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: INSTITUT DE CASSÀ
DE LA SELVA. PROGRAMA PLA DE LECTOR CURS 2019/2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 28 de gener de 2020 amb registre
d’entrada número E2020000558 pel Sr. Josep Pla Clara, Director de l’Institut de Cassà

de la Selva, on sol·licita subvenció per dur a terme el Pla lector pels alumnes 1r, 2n i
3r d’ESO de l’Institut de Cassà de la Selva.
Atès que per portar a terme aquest pla, s’han d’adquirir llibres i fer una Biblioteca
d’Aula en els nivells educatius afectats. Tots els llibres adquirits portaran una etiqueta
especificant quins ajuntaments els han finançat.
Vist, per tant, que l’objecte de la subvenció és l’adquisició de llibres per fer una
biblioteca d’aula, que ha de servir per impulsar l’hàbit de la lectura per millorar la
comprensió lectora, la lectura autònoma i el gust per la lectura.
Vist que són 106 els alumnes de Riudellots de la Selva que estan escolaritzats a
l’Institut de Cassà de la Selva.
Vist l’informe favorable emès per la Regidora d’Ensenyament en data 18 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 324.48008 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’Institut de Cassà de la Selva una subvenció per un import
de 1.200,00 € pel programa de Pla lector pel curs 2019/2020, tal i com es detalla a
continuació:

Número
expedient
electrònic
X202000257
Cost total de
l’objecte
subvencionat
1.200,00€

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

INSTITUT
CASSÀ DE LA
SELVA
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

Q6750004A

Pla lector
alumnes ESO

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

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

1.200,00€

1.200,00€

100%

1.200,00€

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 324.48008 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
1.200,00€, 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’Institut de Cassà 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
9.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: SUBVENCIÓ A AECC
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud d’ajut econòmic presentat per la Sra. Isabel Alejandro Balet com a
Presidenta de l’entitat de AECC-Catalunya contra el Càncer, amb data 2 de març del
2020 i amb registre d’entrada número E2020001242.
Atès que AECC-Catalunya contra el Càncer és una entitat sense ànim de lucre,
declarada d’utilitat i d’interès públic, amb un únic objectiu: la lluita contra el càncer.
Atès que cada any aquesta entitat ajuda a més de 2.000 persones entre malalts
oncològics i familiar a través de tots els seus departaments: assistència social,
tractament del limfedema postmastectomia, teràpia psicològica als hospitals i a la seu
de Girona i acompanyament del malalt per part de l’equip de voluntaris.
Atès que també disposen d’un servei de fisioteràpia per a persones diagnosticades de

càncer de mama.
Atès que aquests programes generen una gran despesa que aquesta entitat no podria
afrontar sense les aportacions econòmiques que reben tant d’ajuntaments com de
ciutadans conscients de la tasca que dur a terme aquesta entitat.
Vist l’informe favorable emès per l’alcaldessa en data 18 de març 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 311.48015 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’entitat AECC- Catalunya contra el Càncer amb NIF G28197564 una subvenció per import de 207,60€ a raó de 0,10 per habitant, pel
servei de fisioteràpia per persones diagnosticades i en tractament de càncer de mama.
SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 311.48015 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
207,60€, 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 AECC-Catalunya contra el Càncer 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
10.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS
D'INFANTS ACTIVITATS DEL CURS 2019/2020

A

ENTITATS:

AMPA

LLAR

RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en data 17 de febrer de 2020
número de registre d’entrada E2019000966 pel Sr. Aniol Vilarnau Massa com a
Secretari de l’AMPA de la Llar d’Infants, per sufragar part de les despeses del
curs escolar 2019/2020. 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
Vist l’interès públic de les activitats proposades per l’AMPA de la Llar ’Infants pel curs 2019-2020
pel foment de l’educació, la cultura popular i tradicional catalana.
Vist l’informe favorable emès per la Regidora d’Ensenyament en data 19 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 323.48007 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’AMPA Llar d’Infants de Riudellots de la Selva una
subvenció de 2.418,20€, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000260

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

AMPA LLAR
INFANTS

G17758699

Activitats curs
2019-2020*

Cost total de
l’objecte
subvencionat

Cost de les
despeses
subvenciona
bles

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

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

4.110,00€

2.418,20 €

4.110,00€

Veure quadre*

4.110,00€

Percentatge
subvencionable %

Import
subvencionat

*Activitat i percentatge subvencionat:
Conceptes subvencionables

Calendaris Nadal

Import
pressupost
60,00 €

70%

Regals Patges

150,00 €

70%

Espectacle de Nadal

210,00 €

70%

Espectacle de Sant Jordi

200,00 €

70%

Excursió de fi de Curs (no
inclou autobús)

450,00 €

70%

42,00 €

105,00 €

147,00 €

140,00 €

315,00 €

Festa fi de curs

450,00 €

Classes de Música

1.240,00 € 33%

Classes d’angles

1.350,00 € 70%

70%

315,00 €

409,20 €

945,00 €

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 323.48007 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
4.110,00€, 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 l’AMPA Llar d’Infants 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
11.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS:
CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE LLAGOSTERA, CALDES DE
MALAVELLA, RIUDELLOTS DE LA SELVA I L'ENTITAT CASTELLERS DE LES
GAVARRES PER A LA REALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL FET CASTELLER
EN EL TERRITORI. SUBVENCIÓ ANY 2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció formulada pels Castellers de les Gavarres en data 24
de febrer de 2020 i registre d’entrada E2020001090, sol·licitant subvenció per la
divulgació del fet casteller.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió Ordinària celebrada el dia 10 de gener de
2017, va aprovar el conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera,
Caldes de Malavella, Riudellots de la selva i l’entitat “Castellers de les Gavarres” per a
la realització i desenvolupament del fet casteller en el territori.
Vist que aquest conveni té una durada anual, establint-se l’any natural com a marc de
referència, amb renovació automàtica per mateix període inicial, sense perjudici de
que qualsevol de les parts pugui demanar la cancel·lar-lo o modificar-lo totalment o
parcialment, prèvia comunicació per escrit, amb una antelació mínima de 60 dies

naturals abans de la finalització de l’any en curs.
En aquests sentit, el conveni continua vigent durant aquest any 2020.
Vista la clàusula quarta del conveni on estableix que l’Ajuntament de Riudellots atorga
una subvenció de 2.000,00 euros a l’entitat Castellers de les Gavarres.
Atès que la clàusula sisena del conveni estableix els terminis i forma de pagament de
l’esmentada subvenció, al qual regula que el pagament de la subvenció concedida es
durà a terme mitjançant una bestreta inicial per import de 1.200,00 euros, i la resta
després de la justificació de la subvenció.
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.
6. Conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella,
Riudellots de la selva i l’entitat “Castellers de les Gavarres” per a la realització i
desenvolupament del fet casteller en el territori.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Atorgar als Castellers de les Gavarres amb NIF G55242465, una
subvenció per un import de 2.000,00 euros, segons regula el conveni de
col·laboració entre els Ajuntaments de Llagostera, Caldes de Malavella, Riudellots de la
selva i l’entitat Castellers de les Gavarres per a la realització i desenvolupament del fet
casteller en el territori.
SEGON.- Disposar el pagament d’una bestreta inicial, d’acord amb la clàusula
sisena del conveni, per import de 1.200,00 euros amb càrrec a la partida 330.22609
del pressupost de l’exercici corrent.
TERCER.- Disposar a l’esmentada entitat, que en base la clàusula cinquena del
conveni, el termini per realitzar l’activitat subvencionada finalitza el 30 de novembre
de l’any en curs, la qual haurà de justificar les despeses fins a 15 de desembre del
2019, tot ajuntant-hi una memòria detallada de l’activitat de l’entitat, així com el

compte anual d’ingressos i despeses de l’entitat. La subvenció atorgada cobrirà
exclusivament les despeses efectivament justificades. L’import de la subvenció
(2.000,00 euros) ascendeix al 95% de les despeses subvencionades, motiu pel qual
caldrà justificar unes despeses mínimes de 2.106,00 euros davant l’Ajuntament de
Riudellots. Només s’admetran justificants de la despesa realitzada corresponents a
l’any 2020.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Disposar que l’incompliment de les obligacions contingudes en el
conveni 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.- Notificar el present acord als Castellers de les Gavarres 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
12.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: CLUB HANDBOL
RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA TEMPORADA 2019/2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Anna Planas i Vila, com a
Tresorera del Club Handbol de Riudellots, amb registre d’entrada número
E2020001187 en data 27 de febrer de 2020, per sufragar part de les despeses de la
temporada 2019-2020. 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 previsió de despeses realitzada pel Club Handbol Riudellots ascendeix a
16.129,75€ i la previsió d’ingressos és de 9.800€, sol·licitant una ajuda econòmica de
6.329,75€.
Atès que aquest club esportiu promociona l’esport femení, l’esport de base amb
l’escoleta i participa a competicions federades amb els equips de categoria benjamí,
aleví i sènior.
Atès que una de les obligacions constitucionals de les administracions públiques és la
promoció de l’esport a tots nivells; per això es considera convenient donar suport
econòmic a les entitats esportives municipals.
Vist l’informe favorable emès pel Regidor d’Esports en data 19 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 341.48012 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 al Club Handbol Riudellots, una subvenció per import de
6.329,75€, per sufragar part de les despeses de la temporada de handbol
2019/2020, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000265
Cost total de
l’objecte
subvencionat
16.129,75€

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

CLUB
HANDBOL
RIUDELLOTS
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

G17904434

Temporada 20192020

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

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

16.129,75€

6.329,75€

39,24%

16.129,75€

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 431.48012 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
16.129,75€, 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 al Club Handbol Riudellots 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
13.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ESPLAI PARROQUIAL
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. SUBVENCIÓ PER LES ACTIVITATS DEL CURS
2019/2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Mireia Boadas i Gironès com a
Tresorera de l’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva, amb registre d’entrada
número E2020001401 de 10 de març de 2020, per sufragar part de les despeses
derivades de les activitats del curs 2019-2020. 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
Vist que l’Esplai de Riudellots en el temps de lleure dels infants i adolescents vol
reforçar i impulsar els valors humans del respecte, llibertat, igualtat, educació i
coneixement. A través de les activitats proposades persegueixen desvetllar i enriquir
la personalitat dels nens i nenes per ajudar-los a desenvolupar les seves pròpies
qualitats tot posant-les al servei del grup. El joc, les relacions interpersonals i el
contacte amb la natura seran els mitjans més importants per aconseguir-ho.
En aquest sentit, l’Esplai de Riudellots durant el curs 2019-2020, organitza el casal
d’hivern, amb un total de 66 inscrits d’edats entre 5 i 15 anys, on realitzen activitats
pel poble els dissabtes a la tarda, alguna excursió espontània com la bicicletada i les
colònies a l’estiu. També hi ha el grup de veterans (14-15 anys), que fan activitats
durant el curs. Destaquen la Quina de Nadal que organitzen els dies 25 i 1 de gener.
Atès que per dur a terme l’activitat exposada a la sol·licitud han fet una previsió
d’ingressos de 13.100,00€ i una previsió de despeses de 15.450,00€, sol·licitant un
ajuda econòmica de 2.350,00€.

Vist l’informe favorable emès pel Regidor de Joventut en data 20 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 330.48020 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’Esplai Parroquial de Riudellots de la Selva una subvenció
per import de 2.350,00€, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000266
Cost total de
l’objecte
subvencionat
15.450,00€

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

Esplai
Parroquial de
Riudellots
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

R1700002G

Activitats curs
2019-2020

Import de la
subvenció

Percentatge de
finançament

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

15.450,00€

2.350,00€

15,21%

15.450,00€

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 330.48020 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
15.450,00€, 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’Esplai Parroquial de Riudellots 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
14.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: ASSOCIACIÓ DE
COMERCIANTS DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ
ANY 2020
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Eduard Duran i Busquets, com a
President de l’Associació de Comerciants de Riudellots de la Selva, amb registre
d’entrada número E2020001453 de data 12 de març de 2020, per les campanyes de
dinamització comercial que organitza aquesta associació. 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 previsió de despeses realitzada per l’Associació de Comerciants per
aquestes campanyes de l’any 2020 ascendeix a 4.520,00€, i d’ingressos a 2.520,00€,
sol·licitant, així, una subvenció de 2.000,00€.
Vist que l’entitat sol·licita un avançament en forma de bestreta el 80% de l’import que
es concedeixi.
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 comercial.
Atès que és voluntat d’aquesta corporació potenciar la promoció del comerç local i
col·laborar amb l’Associació de Comerciants del municipi.
Vist l’informe favorable emès pel Regidor de Dinamització Econòmica en data 20 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 430.48017 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 Comerciants de Riudellots de la Selva una
subvenció per un import de 2.000,00€, tal i com es detalla a continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000268
Cost total de
l’objecte
subvencionat
4.520,00€

Nom del
beneficiari

NIF del
beneficiari

Objecte de la
subvenció

Període de
l’activitat

Associació de
Comerciants
de Riudellots
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

G17969627

Accions de
dinamització
comercial
Percentatge de
finançament

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

4.520,00€

Import de la
subvenció

2.000,00€

44,25%

4.520,0€

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 430.18017 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
4.520,00€, 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 1.600,00€.
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’Associació de Comerciants 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
15.0.- FONS DE REPOSICIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
2018. ACCEPTACIÓ ACTUACIONS EXECUTADES.
Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de setembre de 2018,
es va aprovar la creació, per a l’exercici 2018, d’un fons de reposició d’import
30.644,14.-€, més 11.820,59.-€ del saldo positiu sobrant del fons de reposició de
l’exercici 2017, és a dir 42.464,73.-€, vinculat al servei de subministrament domiciliari
d’aigua potable i destinat a actuacions de caràcter hidràulic que repercutissin en una
millora del servei municipal d’abastament d’aigua potable.
Així mateix, es va determinar que les obres a executar a càrrec del fons de reposició
del 2018 i del sobrant del 2017, fossin, inicialment, les següents:
Renovació i ampliació dels col·lectors de bancada de les bombes del
grup de pressió Can Jordi
Instal·lació de vàlvula interceptora entre els dos grups de pressió
Renovació del quadre elèctric del Pou Petit
Instal·lació de comptador d’aigua al Pou Gros
Tramitació de la concessió de cabal del Servei Municipal d’Aigua
Potable de Riudellots de la Selva
Trasllat de la canonada i l’aixeta a la vorera Avda. Països Catalans
(*)

2.852,00.-€
1.845,50.-€
3.420,60.-€
1.845,75.-€
2.731,20.-€
694,95.-€

(*) Durant el procés d’execució de les obres d’urbanització dels accessos a les
piscines municipals de Riudellots de la Selva, es va detectar una aixeta i
canonada d’aigües municipals dins els terrenys objecte de la urbanització, i es
va demanar pressupost a l’empresa concessionària del servei de
subministrament d’aigua potable, pel trasllat de la canonada i de l’aixeta a la
vorera del l’Avinguda Països Catalans. El pressupost fou de 694,95.-€, més IVA
(RE2408 de 19/04/2018), i el seu cost es va imputar al fons de reposició
d’aquell exercici.
Vist que el dia 20 de març de 2020, ha tingut entrada al registre de documents
d’aquest Ajuntament (E2020001541), un informe de l’empresa concessionària del
servei de subministrament domiciliari d’aigua potable durant l’exercici 2018,

Proveïments d’aigua, SA (PRODAISA), sobre les actuacions realitzades fins aleshores a
càrrec del fons de reposició del 2018:

-

Modificació del traçat de canonada a l’accés viari de la piscina
municipal: Arrel d’unes obres al vial públic d’accés a la piscina municipal de
Riudellots, hi havia una canonada del servei d’aigua afectada per les obres. Es
va procedir a realitzar una modificació de traçat de la canonada i el trasllat de
la vàlvula de seccionament del tram d’escomesa. Aquesta actuació està
valorada en 694,95€.

-

Renovació i ampliació dels col·lectors de bancada de les bombes del
grup de pressió Can Jordi: Partint de la necessitat de modificar els col·lectors
d’entrada i sortida del grup de bombeig, s’ha procedit a substituir les
canonades de connexió entre col·lectors i bombes del grup ponent de Can Jordi
per canonades de major diàmetre. Amb aquesta actuació s’aconsegueix poder
incrementar un 30% el cabal de subministrament. Aquesta acció està valorada
en 2.852€.

-

Instal·lació de vàlvula interceptora entre els dos grups de pressió: Amb
el fons de reposició del 2017 es va dur a terme la remodelació del grup vell
amb la finalitat de garantir la pressió al sector ponent-Can Jordi, mitjançant un
bypass entre xarxes. Amb aquesta actuació es va observar una deficiència
important del servei, la inexistència d’una vàlvula de seccionament entre el
col·lector d’entrada del grup de pressió vell i el col·lector d’entrada del grup
nou. Aquesta mancança del servei era una deficiència important perquè
suposava que, en cas d’avaria a l’equip de bombament, s’hauria d’aturar per
complet tot el sistema de bombament de l’abastament. Per aquesta raó, s’ha
instal·lat una vàlvula seccionadora de 150mm de diàmetre. L’existència
d’aquesta vàlvula permetrà realitzar tasques de manteniment als grups de
pressió sense afectar al subministrament del sector interconnectant
temporalment als dos sectors a través del by-pass de la xarxa. Aquesta acció
està valorada en 1.845,5€.

-

Renovació del quadre elèctric del pou petit: Degut a l’antiguitat del quadre
elèctric de la bomba del pou petit, es tracta d’una instal·lació desfassada que
calia substituir. Per aquesta raó, i d’acord amb la proposta presentada, s’ha
col·locat un arrencador estàtic que implica un sistema electrònic d’engegada i
aturada suau de la bomba. Aquesta acció està valorada en 3.420,6€

-

Instal·lació de comptador d’aigua al pou gros: S’ha col·locat, per donar
compliment al requeriment de l’Agència Catalana de l’Aigua, un comptador
d’aigua a la sortida del pou gros. La instal·lació d’aquest comptador permet
poder registrar l’aigua que s’extreu de l’esmentat pou. Aquesta acció està
valorada en 1.845,75€.
Juntament amb la col·locació del comptador, i a càrrec de PRODAISA, es va
reconstruir l’arqueta del pou existent per una de més gran i fàcil manteniment.

-

Tramitació de la concessió de cabal del Servei Municipal d’Aigua
Potable de Riudellots de la Selva: Amb l’objectiu de regularitzar els pous
municipals de Riudellots de la Selva, es va presentar a l’Agència Catalana de
l’Aigua (l’ACA) la documentació requerida per la tramitació de concessió.

Aquesta acció està valorada en 2.731,20€.
Posteriorment a aquests tràmits, l’ACA va emetre un informe favorable a la
concessió dels dos pous.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, donant conformitat a la justificació
efectuada per PRODAISA de les actuacions realitzades a càrrec del fons de reposició
del 2018.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Donar conformitat a l’informe emès per la concessionària del servei
municipal d’abastament d’aigua potable Proveïments d’aigua, SA (PRODAISA), sobre
les actuacions executades a càrrec del fons de reposició del 2018, i la seva valoració
econòmica, i que són les següents:
Modificació del traçat de canonada a l’accés viari de la piscina
municipal
Renovació i ampliació dels col·lectors de bancada de les bombes
del grup de pressió Can Jordi
Instal·lació de vàlvula interceptora entre els dos grups de pressió
Renovació del quadre elèctric del Pou Petit
Instal·lació de comptador d’aigua al Pou Gros
Tramitació de la concessió de cabal del Servei Municipal d’Aigua
Potable de Riudellots de la Selva
TOTAL COST ACTUACIONS

694,95.-€
2.852,00.-€
1.845,50.-€
3.420,60.-€
1.845,75.-€
2.731,20.-€
13.390,00.-€

SEGON.- Determinar que el saldo sobrant del fons de reposició del 2018, una
vegada descomptat l’import de les actuacions realitzades al seu càrrec, és de
30.052,80.-€, segons el següent càlcul:
Concepte
Saldo sobrant fons reposició 2017
Fons reposició 2018
Actuacions executades

Import
+ 12.798,66.-€
+ 30.644,14.-€

-

Saldo sobrant

13.390,00.-€
30.052,80.-€

TERCER.- Requerir a PRODAISA per tal que formalitzi, en la major brevetat
possible, la proposta econòmica del fons de reposició corresponent a l’exercici 2019,
així com la proposta de les actuacions a realitzar al seu càrrec i també a càrrec del
sobrant del 2018 (30.052,80.-€).
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat

16.0.- URGENTS
17.0.- PRECS I PREGUNTES

L’alcalde/ssa 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,

