ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE JULIOL
DE 2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 28 de juliol de 2020
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 09:22 h
Lloc: sala de plens
Hi assisteixen:
Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa
Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor
Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor
Cristina Pineda Espinosa, Regidora
Montserrat Fàbrega i Comas, Secretària Accidental
Han Excusat la seva absència:
Cap
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DESPESES VÀRIES
3.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA
DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JUNY
4.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JM C G
5.- ADQUISICIÓ DIRECTA DE DUES PARCEL·LES. INCOACIÓ EXPEDIENT
6.- ADQUISICIÓ DIRECTA DE FINQUES RÚSTIQUES. INCOACIÓ EXPEDIENT
7.- SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES PÚBLIQUES. REQUERIMENT
DE DOCUMENTACIÓ.
8.- FONS DE REPOSICIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE 2019.
ACCEPTACIÓ ACTUACIONS PROPOSADES.
9.- CONTRACTACIÓ TREBALLS DE PINTURA INTERIOR A LA LLAR D'INFANTS
MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
10.- SERVEI DE REDACCIÓ D'UN ESTUDI FUNCIONAL D'EQUIPAMENT RESIDENCIAL
PER A LA GENT GRAN DEL MUNICIPI. APROVACIÓ PRESSUPOST.
11.- SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.
12.- SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA.
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA.
13.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU A L'ADQUISICIÓ D'UN APARELL I DELS
REACTIUS PER MESURAR ELS NIVELLS DE CLOR DE L'AIGUA DE LA LLAR D'INFANTS
14.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR HUMITATS I ESQUERDES A L'ESGLÉSIA DE
RIUDELLOTS

15.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL NUCLI ANTIC DE
RIUDELLOTS DE LA SELVA. DENEGACIO
16.- URGENTS:
16.1.-CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS EXCEPCIONALS
PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS AFECTATS
ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19. REQUERIMENTS DE
DOCUMENTACIÓ A LES SOL·LICITUDS PRESENTADES
17.- PRECS I PREGUNTES
1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de
data 14 de juliol de 2020.
2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ 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/2020/14 que s’adjunta al present
com annex, d’import CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS I
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (59.350,45.-€)
SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació
de despeses 6/2020 per un import de DINOU MIL VINT-I-SIS EUROS I VINT-I-NOU
CÈNTIMS (19.026,29.-€), corresponent al període comprés entre el dia 1 i el 30 de
juny de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia número 2020DECR000472 de
data 10 de juliol de 2020, la qual s’annexa.
TERCER.- Aprovar les despeses de locomoció i despeses vàries per import de
MIL TRENTA-VUIT EUROS I CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.038,54.-€) i procedir al
seu pagament a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, corresponent al
període comprès entre el dia 1 de febrer i el 15 de juliol de 2020.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- SERVEI D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE LA XARXA LOCAL DE MUNICIPIS
DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA MES DE JUNY
L'Àrea d'Inspecció Tributària de Xaloc ha tramès diferent documentació relativa a les
actuacions inspectores dutes a terme i informe de les liquidacions realitzades en el
marc de les competències delegades a la Diputació de Girona, 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.

Pel que fa a la liquidació mensual del mes de JUNY, la Xarxa Local de Municipis ha
recaptat 42,47.-€ en concepte d’Inspecció IAE i Sancions d’Inspecció IAE. Dels quals
2,76.-€ corresponent a la taxa de gestió d’inspecció i de sancions d’inspecció. Per la
qual cosa, la liquidació definitiva del mes de JUNY serà 39,71.-€.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la liquidació mensual tramesa per l’Àrea d’Inspecció
Tributària de Xaloc, corresponent als imports recaptats durant el mes de JUNY, en
període voluntari i executiu, per un import total de 39,71.-€; en concepte d’inspecció
IAE.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA. JM C G
Vist l’expedient de llicència urbanística i els diversos documents que hi figuren
incorporats.
Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 17 de juliol 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: X2020000215



Sol·licitant:



Obres que s’autoritzen:
GLÒRIA



Emplaçament: MAS MORAT



Referència Cadastral : 000500400DG83E0001HT



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.-€

JM C G
REPOSICIÓ DE TEULES MALMESES PER LA TEMPESTA



Liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres (ICIO):
Pressupost de l’obra ................................................. 1415.-€
Impost Construccions Instal.lacions i Obres (ICIO) ...... 3’09%
Quota impost ......................................................... 43,72.-€

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

Altres autoritzacions que es requereixen amb caràcter previ:
1.1 En cas de precisar-se la instal·lació d’algun tipus de grua-torre per a l’execució
de les obres, cal obtenir autorització del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya i presentar en aquest Ajuntament, degudament
diligenciat, el model “GR-1”

2.

En quant a la gestió de les runes i altres residus originats:
2.1 La persona titular de la comunicació prèvia urbanística ha de garantir que els
residus que genera siguin gestionats de conformitat amb l’establert a l’article 11c
del Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), modificat posteriorment pel
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i
gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) publicat al BOE núm. 92 de
16 d’abril.
2.2 S’ha aportat document d’acceptació de residus de construcció i/o demolició
d’acord amb el que determina el Reial Decret 210/2018 de 6 d’abril, pel qual
s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECATRO) publicat al BOE núm. 92 de 16 d’abril, signat pel titular o productor
dels residus i dels gestor dels mateixos.

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

5.0.- ADQUISICIÓ DIRECTA DE DUES PARCEL·LES. INCOACIÓ EXPEDIENT
Vista la Memòria elaborada per la sotasignada Alcaldessa, de data 23 de juliol
justificativa de la necessitat i idoneïtat de la compra, per part d’aquest Ajuntament, de
dues parcel·les qualificades urbanísticament de sòl urbà.
Atès que la intenció d’aquest govern és poder donar atenció residencial
municipi a les persones grans que necessitin d’aquest servei.

en el propi

Donat que Riudellots no té cap equipament residencial per atendre-les. És voluntat
d’aquest govern posar en marxa una equipació per cobrir aquesta necessitat.
L’interès d’aquest Ajuntament és adquirir dues parcel·les al costat de la zona
d’equipaments, i d’aquesta manera construir l’edifici residencial al costat de l’edifici de
centre de serveis,
donat que possibilitaria la creació d’espais de doble ús i
optimitzaria dependències com la cuina o la bugaderia.
Vist l’informe de valoració de les finques realitzat per l’arquitecte municipal.
Atès que l’article 30 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, estableix que, amb l’informe previ del Departament de
Governació es pot procedir a l’adquisició directa de béns quan ho requereixin les
peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat
immobiliari.
Vist que la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, estableix que correspon a l’Alcaldessa la competència per
a l’adquisició dels béns immobles. No obstant, mitjançant resolució núm. 505 de 21 de
juny 2019, l’Alcaldia va delegar a favor de la Junta de govern local, la competència per
a l’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 3 milions d’euros 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 memòria realitzada per l’Alcaldia en data de 20 de juliol
de 2020.
SEGON.- Que els serveis tècnics municipals emetin un certificat de qualificació
urbanística.
TERCER.- Que la Secretària-interventora municipal emeti un informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a l’adquisició de les finques, i sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent als efectes de determinar l’òrgan competent.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- ADQUISICIÓ DIRECTA DE FINQUES RÚSTIQUES. INCOACIÓ EXPEDIENT
Vista la Memòria elaborada per la sotasignada Alcaldessa, de data 20 de juliol
justificativa de la necessitat i idoneïtat de la compra, per part d’aquest Ajuntament, de
dos parcel·les qualificades urbanísticament de sòl no urbanitzable (parcel·la 5 i 17 del
polígon 6 del Cadastre de rústica), per poder disposar una zona d’esbarjo, passeig,
amb zona arbrada i on es pugui gaudir d’una gran superfície.
Atès que les característiques i peculiaritats que presenten aquestes dues finques

juntament amb l’actual necessitat del Consistori de disposar de terrenys per fer la
funció de segon pulmó en la part sud del nucli urbà en una zona propera al casc urbà,
però suficientment apartada d’aquest per a garantir el descans dels veïns, justifiquen
la idoneïtat de la seva adquisició per part d’aquest Ajuntament.
Atès que no existeixen altres parcel·les en el municipi que reuneixin els requisits de
les esmentades parcel·les pel que fa a les seves dimensions i ubicació per complir
adequadament les necessitats de l’Ajuntament.
Vist l’informe de valoració de les finques realitzat per l’arquitecte municipal.
Atès que l’article 30 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, estableix que, amb l’informe previ del Departament de
Governació es pot procedir a l’adquisició directa de béns quan ho requereixin les
peculiaritats dels béns, les necessitats del servei a satisfer o les limitacions del mercat
immobiliari.
Vist que la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, estableix que correspon a l’Alcaldessa la competència per
a l’adquisició dels béns immobles. No obstant, mitjançant resolució núm. 505 de 21 de
juny 2019, l’Alcaldia va delegar a favor de la Junta de govern local, la competència per
a l’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 3 milions d’euros 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 memòria realitzada per l’Alcaldia en data de 20 de juliol
de 2020.
SEGON.- Que els serveis tècnics municipals emetin un certificat de qualificació
urbanística.
TERCER.- Que la Secretària-interventora municipal emeti un informe sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir per a l’adquisició de les finques, i sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent als efectes de determinar l’òrgan competent.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES LLERES PÚBLIQUES.
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 10 de març de 2020, va aprovar
l’expedient de contractació instruït i va convocar licitació pública per a la contractació
del servei de conservació i millora de les lleres dels recs i rieres que travessen el

municipi, amb la corresponent aprovació del Plec de clàusules administratives que
regeix la contractació i la Memòria tècnica.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament el dia 12 de
març de 2020 i el termini de quinze dies per a la presentació de proposicions
finalitzava el dia 27 de març de 2020. No obstant, com a conseqüència de la
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, el
procediment de contractació va quedar suspès.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2020DECRE000229, de 15 de març, es va suspendre
el termini de 15 dies naturals per a la presentació de proposicions fins que perdés
vigència el Reial Decret 463/2020, reiniciant-se a partir d’aquell moment, el còmput
del termini pendent. L’esmentada resolució fou objecte de publicació al perfil del
contractant de l’Ajuntament el dia 18 de març de 2020.
Vist que el dia 25 de maig de 2020, es va publicar com a esmena al perfil del
contractant, la represa del còmput del termini per a la presentació de proposicions, el
qual finalitzava el dia 8 de juny de 2020.
Dins el període de presentació de proposicions es varen presentar les següents:

B44187078

Data
i
hora
entrada
20/03/2020 15:12

Registre
entrada
E2020001546

B17576075

25/03/2020 22:46

E2020001567

B59798280
41590173D
B17696295
B17402249
B43833284

26/03/2020
05/06/2020
05/06/2020
05/06/2020
08/06/2020

B61014312

08/06/2020 09:43

E2020001572
E2020002454
E2020002460
E/000023-2020
E2020002473
E2020002476

B17574799

08/06/2020 10:12

E2020002480

B17870817

08/06/2020 11:31

E2020002488

Denominació

NIF

GIL FORESTAL, SL
JARDINERIA I VIVERS SANT
ISCLE, SL
MANRESA I FILLS, SL
MOHAMED EL YAHYAOU
SERVIFOREST, S.L.
ALBERT TULSÀ, SL
ADOMGRI, SLU
NATURALESA CONSERVACIÓ,
SL
ARICO FOREST, SL
E.I.
BROT
SERVEIS
INTEGRALS DE JARDINERIA
SL

12:40
08:21
12:45
16:24
09:02

Vistes les diferents actuacions practicades per la Mesa de contractació i,
concretament, la proposta de classificació de les proposicions presentades i la
proposta d’acceptació de la justificació formulada per l’empresa ARICO FOREST, S.L.,
que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa i que es trobava incursa en
situació d’anormalitat:
Empresa licitadora

Preu ofert
(IVA exclòs)

Puntuació
(màx. 50)

1

ARICO FOREST, SLU

30.949,49 €

50,00

2

GIL FORESTAL, SL

33.452,40 €

47,34

3

E.I.
BROT
SERVEIS
JARDINERIA, SLU

4

INTEGRALS

DE

36.580,00 €

44,02

MOHAMED EL YAHYAOUI

37.400,00 €

43,15

5

ADOMGRI, SLU

38.580,00 €

41,89

6

ALBERT TULSÀ, SL

39.718,00 €

40,68

7

SERVIFOREST, SL

41.390,00 €

38,90

8

MANRESA I FILLS, SL

41.856,00 €

38,41

9

JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE, SL

43.382,64 €

36,79

46.900,00 €

33,05

10 NATURALEA CONSERVACIÓ, SL

De conformitat amb l’establert a l’article 149.6 de la Llei de contractes del sector
públic (LCSP), la Mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació
proporcionada pel licitador dins de termini i elevarà de forma motivada la
corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.
L’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut de la
delegació de competències efectuada per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació,
mitjançant resolució 2019DECR0005050, de 21 de juny de 2020, sens perjudici de la
seva possible avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Admetre la proposta formulada per la Mesa de contractació per la
qual s’accepta la justificació del preu ofert per la companyia mercantil ARICO FOREST,
S.L., d’acord amb els arguments i justificacions que consten en la documentació
presentada per ella dins el termini establert a l’efecte.
SEGON.- Requerir a la companyia mercantil ARICO FOREST, S.L., amb NIF
B17574799, que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa d’acord amb
els criteris de valoració establerts a la clàusula H del quadre de característiques del
PCAP, per tal que, dins el termini de set dies hàbils a comptar des de l’enviament de la
notificació del present acord, presenti la següent documentació:
-

-

Compromís per escrit de les entitats a la capacitat de les quals recorre
l’empresa pel que respecte als criteris relatius a la solvència, demostrant
que disposarà efectivament d’aquesta solvència i mitjans durant tota la
durada de l’execució del contracte de serveis, de conformitat amb l’establert
als articles 75.2 i 159.4 de la LCSP.
Constitució a disposició de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de la
garantia definitiva d‘un 10% del preu ofert, IVA exclòs, que es podrà
prestar en qualsevol de les formes establertes a l’article 108 de la LCSP.
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals, així com
còpia de l’últim rebut o certificat emès per l’entitat asseguradora que en
demostri la seva vigència o bé el compromís de mantenir la mateixa durant
tot el període de vigència del contracte.

TERCER.- Advertir a ARICO FOREST, S.L. que la manca de presentació de la
documentació esmentada en el termini establert a l’efecte, comportarà que s’efectuï
proposta d’adjudicació a favor del següent candidat que ha obtingut major puntuació,

atorgant-li el corresponent termini per a la presentació de la documentació
corresponent.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.
Intervencions: S’ha detectat un error en l’import de la garantia definitiva a prestar pel
licitador ARICO FOREST, S.L. i que consta a la proposta d’acord, atès que, de
conformitat amb l’establert a l’apartat L del quadre de característiques del PCAP, a
l’haver presentat una oferta que inicialment es va considerar incursa en presumpció
d’anormalitat, la garantia a prestar ha de ser del 10%. A aquest efecte, es procedeix a
la seva rectificació de l’acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- FONS DE REPOSICIÓ DEL SERVEI DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE
2019. ACCEPTACIÓ ACTUACIONS PROPOSADES.
La gestió del servei públic de subministrament domiciliari d’aigua potable es va
efectuar durant molts anys per mitjà d’un contracte de concessió a favor de la
companyia PROVEÏMENTS D’AIGUA, S.A. (PRODAISA).
En els estudis de tarifes dels darrers anys, PRODAISA proposava la creació d’un fons
de reposició, destinat a gestionar actuacions de caràcter hidràulic que repercutissin en
una millora del servei municipal, l’import del qual variava cada any.
La Junta de govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 de març de 2020, va
donar conformitat a l’informe emès per la concessionària PRODAISA en relació a les
actuacions executades a càrrec del fons de reposició dels 2018 i va determinar que el
saldo sobrant del fons de reposició d’aquell any 2018, una vegada descomptat l’import
de les actuacions realitzades al seu càrrec, era de 30.052,80.-€.
Vist que en l’informe anual de gestió del servei d’abastament d’aigua potable
presentat per la concessionària PRODAISA, el dia 4 de juny de 2020 (E2020002449),
es concreta que l’import del fons de reposició corresponent a l’any 2019 és de
28.066,46.-€.
Vista la proposta formulada per PRODAISA, el dia 14 de juliol de 2020
(E2020003115), sobre les actuacions destinades a càrrec del fons de reposició de l’any
2019 i del sobrant del 2018, consistents en:
1. Anellament de la xarxa del carrer Major amb la carretera C-63, per un import
total de 6.820,37 Euros.
Amb aquesta actuació es milloraria la gestió del servei obtenint una nova
entrada d'aigua a la xarxa de distribució al nucli antic i, alhora, una òptima
circulació de l'aigua eliminant un ramal mort (punt crític de risc sanitari).
2. Connexions de la canonada de transport d'aigua procedent de l'artèria Costa
Brava a diferents punts de la xarxa de distribució, per un import total de
17.646,02 Euros.
Amb aquesta actuació s'evitaria la suspensió del subministrament del servei a

la població en cas d'avaria en el dipòsit o en les canonades de sortida d'aquest.
3. Nova travessada i escomeses a la instal·lació de la Llar d'infants municipal, per
un import total de 5.335,36 Euros.
Amb aquesta actuació es regularitza la situació anòmala de no disposar d'una
connexió independent a la xarxa de distribució i es garanteixen els cabals per
fer front a les necessitats de consum de l'equipament.
4. Substitució de la travessada de davant de l'empresa Serveis Panella, per un
import total de 3.986,82 Euros.
Amb aquesta actuació es renovaria completament dita canonada a fi d'evitar
possibles avaries futures ja que l'anterior que era de ferro (material obsolet) i
estava molt deteriorada.
5. Remodelació de la cambra de claus del dipòsit vell, per un import total de
6.087,87 Euros.
Amb aquesta actuació es renoven tant els elements hidràulics com els elements
estructurals de dita cambra, ja que els anteriors elements degut a la seva
antiguitat estaven obsolets i molt deteriorats.
6. Reposició d'anomalies als hidrants, per un import total de 5.539,84 Euros.
Amb aquesta actuació s'esmenen les anomalies que es varen detectar en 4
hidrants d'incendis del municipi pel Cos de bombers de la Generalitat. Segons
es manifesta, aquestes anomalies són inherents del moment en que es varen
instal·lar els hidrants.
7. Actuacions sobre les vàlvules de seccionament de xarxa, per un import total de
14.125,21 Euros.
Amb aquesta actuació es reduiria significativament el nombre usuaris afectats
en la que qualsevol avaria obligui a haver de tancar un sector de la xarxa
municipal d'aigua potable.
Vist l’informe emès al respecte per l’enginyer municipal, el dia 21 de juliol de 2020, el
qual conclou: “Un cop avaluades les propostes d'actuació que es descriuen en
l'informe tècnic de justificació de les actuacions destinades al fons de reposició
disponible, realitzat per l'empresa concessionària del servei domiciliari d'aigua,
PROVEÏMENTS D’AIGUA, SA, s'ha comprovat que se'n justifica suficientment la seva
idoneïtat, i per tant, es proposa ACCEPTAR la proposta d'actuacions formulades per
dita empresa amb càrrec al fons de reposició disponible de l'exercici 2019.”
Vist que l’actuació descrita al punt 3 anterior, ja es va dur a terme l’estiu passat, amb
l’objectiu de que la Llar d’infants disposés de les seves pròpies escomeses
d’abastiment i del seu propi comptador, per a poder fer front a les necessitats de
consum de l’edifici i alhora tenir coneixement del consum d’aigua, i garantir així
mateix el cabal que requereix la normativa de bombers per les instal·lacions antiincendis. Per dur a terme aquesta actuació es va realitzar una travessada des de
l’Avinguda Girona fins a la Llar d’Infants mitjançant una canonada de PE de 75mm de
diàmetre nominal i en aquest punt es van realitzar les dues escomeses. Finalitzada
l’actuació, es va anul·lar la canonada que abastia la Llar des de l’escola.
També l’actuació descrita en el punt 4 anterior, consistent en la substitució de la

travessada davant de l’empresa Serveis Panella, ja està executada, atès que quan es
va detectar l’averia es va convenir que la millor solució era substituir la travessada
enlloc de reparar l’avaria. Aquesta decisió va ser motivada bàsicament pel fet que era
una canonada molt antiga (instal·lada quan es va urbanitzar inicialment el polígon) i
de material inadequat, que podia comportar que s’alliberessin components de metall a
l’aigua, afectant la qualitat de l’aigua, i també pel fet que a l’Avinguda Mas Pins, hi ha
un alt índex de trànsit rodat, que feia evident que amb l’estat que presentava aquest
tram de canonada, en un proper tornés a aparèixer alguna altra fuita. L’actuació va
consistir en obrir cates per a la localització de les canonades existents a l’Avinguda
Mas Pins, l’obertura i rasa per la col·locació de la travessada de 125mm DN i la
instal·lació d’una vàlvula de seccionament amb el corresponent pou de registre.
També es varen fer el treballs d’anul·lar l’antiga travessada.
I finalment, també ja s’ha executat part de l’actuació descrita al punt 7 anterior, i
concretament, la que fa referència a la instal·lació d’una vàlvula de seccionament al
carrer Avets de la Urbanització Can Jordi, amb l’objectiu de disposar dels elements de
seccionament adients per permetessin afectar el nombre mínim de veïns quan es
produís una incidència.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Donar conformitat a la proposta d’actuacions formulada per la
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable Proveïments d’aigua,
SA (PRODAISA), sobre les actuacions a executar a càrrec del fons de reposició del
2019 (28.066,46.-€) i del sobrant de l’exercici 2018 (30.052,80.-€), i a la seva
valoració econòmica; i que es detallen a continuació:
Concepte
Anellament del la xarxa del carrer Major amb la
carretera C-63
Connexions de la canonada de transport d’aigua
procedent de l’artèria Costa Brava a diferents punts de
la xarxa de distribució
Nova travessada i escomesa la instal·lació de la Llar
d’infants municipal
Substitució de la travessada de davant de l’empresa
Serveis Panella
Remodelació de la cambra de claus del dipòsit vell
Reposició d’anomalies als hidrants
Actuacions sobre les vàlvules de seccionament de
xarxa
IMPORT TOTAL ACTUACIONS

Import

Estat

6.820,37.-€

Pendent

17.646,02.-

Pendent

5.335,36.-€

Executada

3.986,82.-€

Executada

6.087,87.-€
5.539,84.-€

Pendent
Pendent
Parcialment
executada

14.125,21.-€
59.541,49.-€

SEGON.- Per a l’execució de les diferents propostes realitzades, PRODAISA
haurà de comunicar als Serveis tècnics municipals l’inici i acabament de cadascun dels
treballs per a l’oportú seguiment i suspensió.
A mesura que cadascuna de les actuacions resti finalitzada, la concessionària haurà de
presentar certificació detallada del seu cost, que serà verificada pels serveis tècnics
municipals.

L’aplicació dels recursos del fons haurà de completar-se abans del 31 de desembre de
2020 amb la presentació d’una liquidació detallada de les actuacions realitzades, que
serà, també, conformada i revisada pels Serveis Tècnics municipals.
TERCER.- Acceptar la proposta formulada via correu electrònic, pel Cap del
departament d’explotació de PRODAISA Sr. Enric Picó, el dia 16 de juliol de 2020, per
la que la concessionària del servei d’abastament d’aigua Proveïemnts d’Aigua, SA, es
farà càrrec del diferencial existent entre l’import total del fons de reposició disponible
(58.119,26.-€) i la previsió del cost de les actuacions proposades (59.541,49.-€), és a
dir, 1.422,23.-€.
No obstant, si una vegada executades les obres corresponents a les actuacions
descrites, el seu cost és superior a l’estimat, prèvia revisió i aprovació del cost per
part dels serveis tècnics municipals, caldrà determinar a quina partida (per exemple
capítol d’inversions de l’exercici 2020) s’imputa el seu cost.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- CONTRACTACIÓ TREBALLS DE PINTURA INTERIOR
D'INFANTS MUNICIPAL. ACCEPTACIÓ PRESSUPOST.

A

LA

LLAR

És voluntat d’aquest Consistori, mantenir en un òptim estat de conservació els
diferents edificis municipals. Atès que les parets d’alguns espais de la Llar d’infants es
troben bruts, s’ha demanant pressupost a diferents especialistes per a la realització
dels treballs de pintura interior de la Llar d’infants municipal, consistents en pintar les
parets de l’entrada i el passadís i una paret de la classe de P1 del mateix color que
l’actual (taronja), les cantoneres de fusta de protecció amb pintura a base d’aigua
(blanc) i les parets del bany de l’aula (blau).
Vistos els diferents pressupostos presentats per empreses especialitzades:
Nom del proveïdor

Data i registre entrada

Pintors Illamola, SC
Fermí Domènech Garriga

E2020003165 de 16/07/2020
E2020003297 de 21/07/2020

Import
(IVA exclòs)
1.456,00.-€
1.020,00.-€

Vist l’informe emès el dia 21 de juliol pels serveis tècnics municipals, el qual conclou:
“Que l’oferta econòmicament més avantatjosa és l’empresa PINTURES FERMI amb un
pressupost de 1.020,00€ + IVA
Previ als treballs, caldrà aportar fitxa tècnica o certificat de la pintura conforme està
indicada per llar d’infants.
Els treballs s’hauran de realitzar durant el mes d’agost.”

Vista la proposta de despesa de contracte menor d’obres emesa per la Sra. Montserrat
Roura i Massaneda, Alcaldessa-Presidenta 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 el Sr. Fermí Domènech i Garriga, no ha subscrit més contractes
menors que individualment o conjuntament superin la xifra de 40.000.-€.
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 FERMÍ DOMÈNECH i GARRIGA,
amb domicili a Riudellots de la Selva-17457, a l’Agrupació Mas Calvet, s/n, bústia 85, i
amb NIF 40.281.444-A, per a la realització dels treballs de pintura interior a la Llar
d’infants municipal, per import de 1.234,20.-€ (IVA inclòs).
SEGON.- Advertir al Sr. FERMÍ DOMÈNECH que els treballs de pintura a la llar
d’infants s’hauran de dur a terme durant el mes d’agost, i que la pintura a emprar
haurà d’estar indicada per les Llars d’infants.
A aquest efecte, se’l requereix perquè amb caràcter previ a l’inici dels treballs, aporti a
les oficines municipals la corresponent fitxa tècnica o certificat acreditatiu de que les
diferents pintures a aplicar a la Llar d’infants, estan indicades per aquest tipus
d’equipament.
TERCER.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.1522.21200.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- SERVEI DE REDACCIÓ D'UN ESTUDI FUNCIONAL D'EQUIPAMENT
RESIDENCIAL PER A LA GENT GRAN DEL MUNICIPI. APROVACIÓ
PRESSUPOST.
És voluntat d’aquest Consistori la realització d’un estudi funcional per la construcció
d’un centre residencial per a la gent gran del municipi, per atendre les necessitats
socials de la població.
Aquest estudi ha d’incloure:
1. Estudi Tècnic i funcional d’atenció a la gent gran: Diagnosi de les necessitats

d’atenció a la gent gran del territori i la detecció d’oportunitats de serveis, amb
un anàlisi demogràfic de la població i de les necessitats del municipi i de
l’entorn més proper.
2. Estudi arquitectònic per a la reconversió de l’espai existent: Revisió de l’espai
construït existent, per adequar-lo al model funcional del servei proposat (punt
1):
- L’adequació de l’edifici al servei proposat
- El dimensionament de les places possibles
- Pressupost orientatiu de construcció i equipament
3. Proposta de model d’organització dels recursos humans basat en la gestió per
competències.
4. Estudi de viabilitat econòmica i financera: L’estudi econòmic ha d’incloure
diferents escenaris possibles de gestió del servei proposat i l’adequació
arquitectònica de l’edifici, en base al següent contingut:
- Estimació dels ingressos i de les despeses de funcionament del centre
que es poden generar (personal, manutenció, neteja, amortitzacions,
despeses d’estructura, manteniment, llum, aigua ...)
- Realització d’un compte de pèrdues i guanys, per partides concretes, per
ajudar a conèixer la viabilitat del servei.
- Detall de les necessitats de finançament del projecte (a partir de
diferents escenaris, com el nombre de persones ateses i la procedència
de les fonts de finançament).
- Anàlisi de la sostenibilitat econòmica i financera del projecte.
- Determinació del punt d’equilibri o punt mort (nivell de facturació
mínim- i per tant de nombre de persones ateses – per cobrir els costos
d’estructura sense incórrer en pèrdues).
A aquest efecte, s’han sol·licitat el següent pressupost, a una empresa especialitzada,
amb el següent resultat:
Núm.
pressupost
2020_04

Concepte

Import (IVA exclòs)

Estudi funcional

8.300,00€

Vista la proposta de despesa de contracte menor de serveis emesa per l’Alcaldessa
Sra. Montserrat Roura i Massaneda; en la que motiva la necessitat 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.- Acceptar el pressupost presentat per l’empresa SUMAR, Serveis
Públics d’Acció Social de Catalunya, SL, amb domicili a Girona-17003, al Parc Científic
i Tecnològic de la UdG, edifici Narcís Monturiol, carrer Emili Grahit, 91 Bloc B, 3a
planta, i amb NIF B55023832, per la redacció d’un estudi funcional per la construcció
d’un centre residencial per a la gent gran del municipi; per import de DEU MIL
QUARANTA-TRES EUROS (10.043,00€), IVA inclòs.

SEGON.- La despesa derivada de la present contractació serà a càrrec de la
partida pressupostària 2020.233.22706.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada, juntament amb un
exemplar de declaració responsable que haurà de presentar degudament omplerta i
signada a les oficines municipals, amb caràcter previ a la prestació del servei.
Intervencions: El Sr. Francesc-Xavier López pregunta si l’estudi que es contracta és
per a la reconversió de l’edifici existent, és a dir, si es vol donar una nova funcionalitat
al Centre de serveis El lliri blau.
Respon l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura que tot i que hi haurà espais de l’edifici que
si que es reconvertiran, el Centre de serveis continuarà existint i es construirà un nou
edifici contigu que serà el Centre residencial.
Proposen modificar el text de la proposta, perquè consideren que pot induir a error. A
aquest efecte, acorden que allà on diu: “Estudi funcional per la reconversió de l’actual
Centre de Serveis per a la gent gran del municipi a un equipament residencial per a la
gent gran del municipi, per atendre les necessitats socials de la població”, hi digui
“Estudi funcional per la construcció d’un centre residencial per a la gent gran del
municipi, per atendre les necessitats socials de la població.”
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- SERVEI
PRESSUPOST.

DE

PREVENCIÓ

DE

RISCOS

LABORALS.

ACCEPTACIÓ

S’acorda la retirada d’aquest punt a l’odre del dia.
Intervencions: El Sr. Francesc-Xavier López manifesta que personalment té una mala
sensació en quant al servei prestat per l’empresa Ergo-Laboris per a l’elaboració dels
protocols a seguir per a la reincorporació del personal a l’Ajuntament i les mesures a
adoptar per part de l’Ajuntament.
Afegeix que hi ha una empresa pionera en el sector de la prevenció de riscos en el
mateix municipi de Riudellots, que és Prevencicat, i a la que ni tan sols se l’hi ha
demanat pressupost. Es tracta d’una empresa de primer nivell, amb unes instal·lacions
molt confortables i equipades i uns professionals altament qualificats. I que
possiblement per això, quan en anys anteriors se’ls hi va demanar pressupost, aquest
era més elevat i per això es descartava, però possiblement el servei que ofereixen és
molt millor.
Intervé la Sra. Alcaldessa qui manifesta que quan s’havien d’elaborar els protocols per
al retorn al lloc de treball després durant l’estat d’alarma declarat per la gestió del
Covid-19, l’empresa Ergo-laboris no va prendre la iniciativa, i que se’ls hi va haver
d’anar al darrer per aconseguir els documents i no demorar més la tornada del
personals a les oficines municipals.
Acorden retirar la proposta i sol·licitar pressupost per a la prestació del servei de

prevenció de riscos laborals a Prevencicat, i quan es disposi dels dos pressupostos,
valorar quina és l’opció que més interessa a l’Ajuntament.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- SERVEI DE GESTIÓ DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE RIUDELLOTS DE LA
SELVA. APROVACIÓ DEVOLUCIÓ GARANTIA.
La Junta de govern local, en sessió celebrada el dia 10 de juliol de 2018, va adjudicar
a la companyia mercantil ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ, S.L., el servei de gestió
de l’escola de música de Riudellots de la Selva.
Prèviament a l’adjudicació del contracte, l’esmentada companyia mercantil havia
dipositat a les oficines municipals, aval bancari per import de 2.350,00.-€ per a
garantir la correcta execució del contracte.
El dia 17 de juliol de 2018 es va subscriure el corresponent contracte administratiu del
servei de gestió de l’escola de música, pel període d’un any (curs escolar 2018-2019),
prorrogable per dues anualitats més, d’acord amb l’establert a la clàusula 4 del PCAP.
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2019DECR000535, de data 4 de juliol de 2019, es va
prorrogar l’esmentat contracte del servei de gestió de l’escola de música, pel curs
escolar 2019-2020 (de setembre de 2019 a juny de 2020).
Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2020DECR000447, de data 1 de juliol de 2020, es va
acordar la finalització del contracte del servei de gestió de l’escola de música subscrit
amb l’empresa ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ, S.L.
Vist que el dia 3 de juliol de 2020, va tenir entrada al registre de documents d’aquest
Ajuntament (E2020002924), sol·licitud formulada pel Sr. Narcís Mercadal Domingo, en
representació d’ARREPLEC CULTURA I EDUCACIÓ, S.L., de devolució de la fiança
dipositada per import de 2.350,00.-€.
Vist l’informe emès per la regidora responsable de l’àrea d’ensenyament d’aquest
Ajuntament Sra. Cristina Pineda i Espinosa, conforme el servei s’ha prestat de forma
satisfactòria i que no hi ha impediment per acordar la devolució de la garantia
prestada.
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 exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Acordar la devolució, a favor de la companyia mercantil ARREPLEC
CULTURA I EDUCACIÓ, S.L., de l’aval bancari de l’entitat Banc Sabadell, per import de
2.350,00.-€, inscrit al registre especial d’avals amb número 10001124179; dipositat
en concepte de garantia de l’execució del contracte de serveis de gestió de l’escola de
música de Riudellots de la Selva.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’interessat, juntament amb
l’original de l’aval bancari anteriorment esmentat.
Resultat: Aprovat per unanimitat

13.0.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST RELATIU A L'ADQUISICIÓ D'UN
APARELL I DELS REACTIUS PER MESURAR ELS NIVELLS DE CLOR DE L'AIGUA
DE LA LLAR D'INFANTS
Atès que a la Llar d’Infants s’usa l’aigua de l’aixeta per beure, netejar i preparar
aliments entre d’altres, i que una de les accions de prevenció de la legionel·losi és la
realització de controls del nivell del clor.
Vist que el control de la legionel·losi a la llar d’infants s’ha estat realitzant amb un
equip de medició del color propietat de l’empresa que gestiona el menjador escolar.
Vist que a l’Ajuntament es disposa d’estoc suficient de reactius líquids per a mesurar
els nivells de clor lliure de l’aigua.
Atès que és necessari disposar d’un equip mesurador digital propi per evitar errors en
les mesures, s’han sol·licitat els següents pressupostos per l’adquisició d’un fotometre
digital mesurador del nivell de clor residual lliure de l’aigua:
Núm. R.E.
E2020003333
E2020003365

Proveïdor
Nutrilab SL
J. Touron SA

Import (IVA inclòs)
87,27.-€
67,76.-€

Vista la proposta d’aprovació de la despesa emesa per la regidora d’educació sobre la
present contractació.
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 J. Touron SA, amb NIF
A17070806 i domicili al carrer Camp de les Lloses, nau C de 17005 Girona, per import
total de 67,76.-€ (IVA inclòs) pel subministrament d’un fotometre digital mesurador
del nivell de clor residual lliure de l’aigua.
SEGON.- Disposar que aquesta despesa anirà a càrrec de la partida
1522.22002 del pressupost vigent.
TERCER.- 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 al subministrament del material.

Resultat: Aprovat per unanimitat
14.0.- ATORGAMENT D'AJUTS ECONÒMICS A ENTITATS: PARRÒQUIA DE SANT
ESTEVE DE RIUDELLOTS SUBVENCIÓ PER REPARAR HUMITATS I ESQUERDES
A L'ESGLÉSIA DE RIUDELLOTS
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada pel Sr. Jaume Julià Vidal, rector de la
Parròquia de Riudellots de la Selva, en representació del Consell Pastoral de la
Parròquia de Sant Esteve de Riudellots, el dia 15 de gener de 2020 amb registre
d’entrada E2020000239, per la reparació de les humitats i esquerdes de l’Església
Parroquial de Sant Esteve de Riudellots de la Selva, i on exposa la necessitat de
l’actuació per tal d’evitar un major deteriorant de l’església.
Atès que juntament amb la sol·licitud presenta un pressupost per les reparacions per
import de 2.569,38 € de l’empresa Construccions i Obres Riudellots, SL.
Atès que és voluntat de la corporació contribuir en la reparació dels desperfectes
esmentats, en tant que l’església parroquial és un espai històric i cultural del municipi
de Riudellots, on a més d’actes litúrgics i religiosos, es fan actes de tipus cultural i
social, com la celebració de noces d’or i argent, la Diada del Jubilat, concerts, etc.
Vist l’informe favorable emès per l’Alcaldia en data 22 de juliol de 2020, en relació a la
petició de subvenció sol·licitada.
Atès que es va pressupostar nominativament aquesta subvenció a la partida
pressupostària número 330.48014 del pressupost municipal de l’exercici 2020
d’aquesta Corporació, d’acord amb la incorporació en la modificació pressupostària
número 3/2020 aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 28 de
maig de 2020.
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 Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de
Riudellots de la Selva una subvenció per import de 2.569,38€, tal i com es detalla a
continuació:
Número
expedient
electrònic
X2020000514

Cost total de
l’objecte
subvencionat
2.569,38€

Nom
del
beneficiari

NIF
del
beneficiari

Objecte
de
subvenció

la

Període
l’activitat

Consell
Pastoral
de
la Parròquia
de
Sant
Esteve
de
Riudellots de
la Selva
Cost de les
despeses
subvenciona
bles

R-1700002G

15/11/2019
al
30/11/2020

Import de la
subvenció

Obres de millora
de les humitats i
esquerdes
de
l’església
Sant
Esteve
de
Riudellots de la
Selva.
Percentatge
de
finançament

2.569,38€

2.569,38€

100%

2.569,38€

Import
justificar

de

a

SEGON.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 330.48014 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
2.569,38€, 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 Consell Pastoral de la Parròquia de Sant

Esteve 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.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL NUCLI
ANTIC DE RIUDELLOTS DE LA SELVA. DENEGACIO
RELACIÓ DE FETS
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Sra. Dolors Boadas, com a
secretària de l’Associació de Veïns del Nucli antic de Riudellots de la Selva, el dia 26
de març de 2020 amb registre d’entrada E2020001576, per les activitats que volen
dur a terme durant aquest any 2020.
Vist que aquesta Associació s’ha donat d’alta en el Registre d’Entitats Municipals en
data 21 de gener de 2020.
Vist l’informe emès per la Regidora de Cultura i Festes, Sra. Cristina Pineda, en data
24 de juliol de 2020, en relació a la petició de subvenció sol·licitada per aquesta
entitat.
Vist que les activitats proposades actualment i degut a la pandèmia del COVID-19, la
majoria d’activitats no es podrien dur a terme.
Vist que moltes de les activitats proposades són àpats, els quals són considerades
despeses no subvencionables.
Vist que aquesta corporació no disposa de cap partida pressupostària nominativa a
favor d’aquesta entitat en el pressupost municipal.
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.- Denegar la subvenció sol·licitada per l’Associació de Veïns del Nucli
Antic de Riudellots de la Selva, d’acord amb els següent motius:
ACTIVITAT
Dos dinars/sopars a la fresca
Descarregada de Flors
3 vermuts a la plaça
2 xerrades col·loquis amb vernissatge
Creació i manteniment anual d’una
pagina web
Material diversos

MOTIU DENEGACIÓ
No es subvencionen els àpats
Es pretén vendre flors, i recaptar fons.
No es subvencionen els vermuts
No especifiquen temes de les xerrades
No és despesa subvencionable
No
és
despesa
subvencionable.
L’Ajuntament ofereix a les entitats la
possibilitat
de
fer
fotocòpies
a
l’Ajuntament.

SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’Associació de Veïns del Nucli Antic
de Riudellots de la Selva.

Resultat: Aprovat per unanimitat
16.0.- URGENTS:
16.1.-CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ PER URGÈNCIA, D’AJUTS
EXCEPCIONALS PER SUBVENCIONAR EL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS
AFECTATS ECONÒMICAMENT PER L’EPIDÈMIA ORIGINADA PER LA COVID-19.
REQUERIMENTS DE DOCUMENTACIÓ A LES SOL·LICITUDS PRESENTADES:
Vist que el Ple de la corporació en la sessió ordinària celebrada el dia 15 de juny de
2020 va aprovar la convocatòria i bases específiques per a la concessió per urgència,
d’ajuts excepcionals per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats
econòmicament per l’epidèmia originada per la Covid-19.
Vist que es va publicar les bases i l’extracte de la convocatòria de BDNS en el BOP
número 122 de data 26 de juny de 2020.
Vist que el termini de presentació de les sol·licituds va començar l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el BOP de Girona i finalitzarà transcorreguts 30 hàbils,
finalitzant així el 7 d’agost de 2020.
Atès que aquesta corporació local ja ha rebut les següent sol·licituds de petició de
subvenció:

Nom sol·licitant

Raó social

Manel Llopis Banti

Lewolang, S.L

Diana Espinosa Ventura
Julioan Murillo Garcia

Preformados
Ruiz, S.L
Cubitalia, S.L

Adrià Murillo Martí

Prevencicat, S.L

Sandra
Garriga
Galobardes
Anna Rosa Camps Soler

SG2 Fisioteràpia

Lluís Figueras Bayer
Ester Vilagran Naranjo
Pilar Bosacoma Costa

Espinosa

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

Rosa
Sant
Cal

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

de

Vist l’article 12 de les bases reguladores, al qual estableix que en el cal que la
documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a
la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud de
conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta
SEGON.- Requerir la documentació, d’acord amb l’article 12 de les bases
reguladores de les subvencions per a la concessió per urgència, d’ajuts excepcionals
per subvencionar el sector comercial i de serveis afectats econòmicament per
l’epidèmia originada per la Covid-19, que s’indica a continuació:

Nom
sol·licitant
Manel
Llopis
Banti

Raó social

REQUERIMENT

Lewolang, S.L

- Justificar que pot ser beneficiari de la
subvenció en base l’article 4 de les bases
reguladors de la subvenció, ser una
activitat comercial i/o de serveis de a les
que fa referència l’art. 10 del Decret
463/2020

Diana Espinosa
Ventura

Preformados
Espinosa Ruiz, S.L

- Justificar que pot ser beneficiari de la
subvenció en base l’article 4 de les bases
reguladors de la subvenció, ser una
activitat comercial i/o de serveis de a les
que fa referència l’art. 10 del Decret
463/2020.
- En el cas que es consideri beneficiari,
manca la sol·licitud amb el model oficial
(https://www.riudellots.cat/covid19) i la
memòria explicativa del material Covid-19
que justifiqui el material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, indicant el
número de treballadors i detallant les
factures presentades.

Julioan
Garcia

Murillo

Cubitalia, S.L

Adrià
Martí

Murillo

Prevencicat, S.L

-Justificar que pot ser beneficiari de la
subvenció en base l’article 4 de les bases
reguladors de la subvenció, ser una
activitat comercial i/o de serveis de a les
que fa referència l’art. 10 del Decret
463/2020.
-En el cas que es consideri beneficiari,
manca la memòria explicativa del material
Covid-19 que justifiqui el material
necessari
pel
desenvolupament
de
l’activitat,
indicant
el
número
de
treballadors i detallant les factures
presentades.
- Manca la memòria explicativa del
material Covid-19 que justifiqui el
material necessari pel desenvolupament
de l’activitat, indicant el número de
treballadors i
detallant les factures
presentades.

Sandra Garriga
Galobardes

SG2 Fisioteràpia

-En la sol·licitud presentada no especifica
quina línia de subvenció es sol·licita.
-Manca la memòria explicativa que
justifiqui
el
material
necessari
pel
desenvolupament de l’activitat, indicant el
número de treballadors, detallant les
factures presentades i import sol·licitat.

Anna
Rosa
Camps Soler

Farmàcia
Anna
Rosa Camps Soler

Lluís
Figueras
Bayer

Bar
Restaurant
Sant Cristòfol

Ester Vilagran
Naranjo

Bar Restaurant Cal
Barrató, SC

Pilar Bosacoma
Costa

Perruqueria Pilar

-Manca la sol·licitud amb el model oficial
(https://www.riudellots.cat/covid19)
- Manca la memòria explicativa del
material Covid-19 que justifiqui el
material necessari pel desenvolupament
de l’activitat, indicant el número de
treballadors i
detallant les factures
presentades. Cal tenir en compte que les
obres de reconfiguració dels espais i
accessos
no
són
despeses
subvencionables.
- En la sol·licitud amb el model oficial, no
s’ha indicat quina línia de subvenció es
sol·licita.
- En cas de sol·licitar la línia A: Manca la
memòria explicativa del material Covid-19
que justifiqui el material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, indicant el
número de treballadors i
detallant les
factures presentades
- En el cas de sol·licitar la línia B: manca
la declaració responsable del compte de
resultats i la documentació acreditativa de
totes les despeses, el model 303 del
primer i segon trimestre del 2020 i el
model 131 segon trimestre del 2020.
- En la sol·licitud amb el model oficial, no
s’ha indicat quina línia de subvenció es
sol·licita.
- En el cas de sol·licitar línia A: Manca la
memòria explicativa del material Covid-19
que justifiqui el material necessari pel
desenvolupament de l’activitat, indicant el
número de treballadors i
detallant les
factures presentades.
- En el cas de sol·licitar línia B: Manca les
factures justificatives de la declaració
responsable del compte de resultats.
- Manca la memòria explicativa del
material Covid-19 que justifiqui el
material necessari pel desenvolupament
de l’activitat, indicant el número de
treballadors i
detallant les factures
presentades.

TERCER.- Disposar als sol·licitants del punt primer que en el termini de deu
dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixin a la rectificació o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la

seva sol·licitud de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
QUART.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada.

Resultat: Aprovat per unanimitat

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària Accidental, estenc aquesta
acta i la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la
presidenta amb mi.

Signat electrònicament,

